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༄༅།། བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་བྱེད་ཕྲོགས་སྲོར་གྱི་ཀྲུང་ཧྭ་ 

མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམས། 

 
ཀྲུང་གོའི་མི་རིགས་སྐད་ཡགི་ཡགི་སྒྱུར་ཅུས་ཀིས་བསྒྱུར། 

 

（1988ལྲོའྱི་ཟླ་11ཚེས་8ཉྱིན་རྒྱལ་ཡྲོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་ཆྱེན་སབས་

བདུན་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡྲོན་ལྷན་ཁང་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཐྱེངས་བཞྱི་པའྱི་ཐྲོག་གྲོས་འཆམ་བྱུང་བ་དང་། 

2004ལྲོའྱི་ཟླ་8ཚེས་28ཉྱིན་རྒྱལ་ཡྲོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་ཆྱེན་སབས་བཅུ་

པའྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡྲོན་ལྷན་ཁང་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཐྱེངས་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ཐྲོག་གྱི་《〈བྱེས་སྱེས་སྲོག་

ཆགས་སྲུང་སྲོང་བྱེད་ཕྲོགས་སྲོར་གྱི་ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམས་〉ལ་

བཟྲོ་བཅྲོས་རྒྱག་རྒྱུའྱི་སྲོར་གྱི་ཆྲོད་དྲོན་》གཞྱིར་བཟུང་ནས་དག་བཅྲོས་ཐྱེངས་དང་པྲོ་བས། 

2009ལྲོའྱི་ཟླ་8ཚེས་27ཉྱིན་རྒྱལ་ཡྲོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་ཆྱེན་སབས་བཅུ་

གཅྱིག་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡྲོན་ལྷན་ཁང་གྱི་གྲོས་ཚགོས་ཐྱེངས་བཅུ་པའྱི་ཐྲོག་གྱི་《བཅའ་ཁྱིམས་ཁག་

ཅྱིག་ལ་བཟྲོ་བཅྲོས་རྒྱག་རྒྱུའྱི་སྲོར་གྱི་ཆྲོད་དྲོན་》གཞྱིར་བཟུང་ནས་དག་བཅྲོས་ཐྱེངས་གཉྱིས་པ་བས། 

2016ལྲོའྱི་ཟླ་7ཚེས་2ཉྱིན་རྒྱལ་ཡྲོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་ཆྱེན་སབས་བཅུ་

གཉྱིས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡྲོན་ལྷན་ཁང་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཐྱེངས་ཉྱེར་གཅྱིག་པའྱི་ཐྲོག་དག་བཅྲོས་བས། 

2018ལྲོའྱི་ཟླ་10ཚེས་26ཉྱིན་རྒྱལ་ཡྲོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚགོས་ཆྱེན་སབས་བཅུ་

གསུམ་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡྲོན་ལྷན་ཁང་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཐྱེངས་དྲུག་པའྱི་ཐྲོག་གྱི་《〈བྱེས་སྱེས་སྲོག་

ཆགས་སྲུང་སྲོང་བྱེད་ཕྲོགས་སྲོར་གྱི་ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམས་〉སྲོགས་

པའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཁག་བཅྲོ་ལྔ་ལ་བཟྲོ་བཅྲོས་རྒྱག་རྒྱུའྱི་སྲོར་གྱི་ཆྲོད་དྲོན་》གཞྱིར་བཟུང་ནས་དག་

བཅྲོས་ཐྱེངས་གསུམ་པ་བས།） 
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དཀར་ཆག 

 

 ལྱེའུ་དང་པྲོ། སྱིའྱི་དྲོན་ཚན།  

 ལྱེའུ་གཉྱིས་པ། བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་འཚ་ོསྲོད་ཁུལ་སྲུང་སྲོང་བ་རྒྱུའྱི་སྲོར། 

 ལྱེའུ་གསུམ་པ། བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དྲོ་དམ་བ་རྒྱུའྱི་སྲོར། 

 ལྱེའུ་བཞྱི་པ། ཁྱིམས་འབྱེལ་འཁུར་འཁྱིའྱི་སྲོར། 

 ལྱེའུ་ལྔ་པ། ཞར་བྱུང་དྲོན་ཚན། 
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ལྱེའུ་དང་པྲོ། སྱིའྱི་དྲོན་ཚན། 

དྲོན་ཚན་དང་པྲོ། བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་དང་རྩ་ཆྱེ་ཞྱིང་རྒྱུད་ཆད་ལ་ཉྱེ་བའྱི་བྱེས་

སྱེས་སྲོག་ཆགས་མྱུར་སྲོབ། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྣ་མང་རང་བཞྱིན་དང་སྱེ་ཁམས་དྲོ་མཉམ་ཡྲོང་བ་བྱེད་པ། 

སྱེ་ཁམས་དཔལ་ཡྲོན་འཛུགས་སྱེལ་ལ་སྐུལ་འདྱེད་གཏྲོང་བ་བཅས་ཀྱི་ཆྱེད་དུ་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་

བཟྲོས་པ་ཡྱིན། 

དྲོན་ཚན་གཉྱིས་པ། ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་ཁྲོངས་དང་བདག་

ཁྲོངས་ཀྱི་མཚ་ོཁྲོངས་གཞན་དག་ཏུ་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་དང་དྱེ་དང་འབྱེལ་ཡྲོད་ཀྱི་བྱེད་

སྲོ་སྱེལ་བར་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་སད་འཐུས། 

བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་ནང་བཀྲོད་པའྱི་སྲུང་སྲོང་བ་རྒྱུའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཞྱེས་པ་ནྱི་རྩ་ཆྱེ་

ཞྱིང་རྒྱུད་ཆད་ལ་ཉྱེ་བའྱི་སམ་ས་དང་ཆུར་འཚོའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་། སྱེ་ཁམས་དང་། ཚན་

རྱིག སྱི་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་གལ་ཆྱེན་ལྡན་པའྱི་སམ་འཚོའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ལ་ཟྱེར། 

བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་ནང་བཀྲོད་པའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོགས་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་ནྱི་བྱེས་

སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ལུས་ཡྲོངས་（ཁམས་དམར་དང་སྲོ་ང་ཚུད་）དང་། ཆ་ཤས་དང་དྱེ་ལས་བྱུང་བའྱི་

དངྲོས་རྫས་ལ་ཟྱེར། 

རྩ་ཆྱེ་ཞྱིང་རྒྱུད་ཆད་ལ་ཉྱེ་བའྱི་ཆུར་འཚོའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཕུད་ཆུར་འཚོའྱི་བྱེས་སྱེས་

སྲོག་ཆགས་གཞན་དག་སྲུང་སྲོང་བ་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་《ཉ་ལས་སྲོར་གྱི་ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམས་》སྲོགས་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་འཁྲོད་འབྱེལ་ཡྲོད་གཏན་འབྱེབས་སད་འཐུས། 

དྲོན་ཚན་གསུམ་པ། བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཐྲོན་ཁུངས་ནྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བ་ཡྱིན།  

བཅའ་ཁྱིམས་ལྟར་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་དང་མྱིའྱི་ཐབས་ཀྱིས་གསྲོ་

སྱེལ་སྲོགས་སྲུང་སྲོང་དང་དྱེ་དང་འབྱེལ་ཡྲོད་བྱེད་སྲོ་སྱེལ་བའྱི་རྩ་འཛུགས་དང་སྱེ་བྲོའྱི་ཁྱིམས་

མཐུན་ཁྱེ་དབང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་འགན་སྲུང་བ་རྒྱུ།  

དྲོན་ཚན་བཞྱི་པ། རྒྱལ་ཁབ་ནས་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཐད་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་སྲོན་དུ་
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སྲུང་སྲོང་དང་། ཚད་ལྡན་བྱེད་སྲོད། ལྟ་སྐུལ་དྲོ་དམ་ནན་པྲོ་བཅས་བྱེད་པའྱི་རྩ་དྲོན་ལག་ལྱེན་དུ་

བསྟར་ནས་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲོར་གྱི་ཚན་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པར་བསགས་སྐུལ་བྱེད་པ་དང་།  

སྱི་དམངས་ལ་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གྱི་འདུ་ཤྱེས་ཡྲོང་བ་གསྲོ་སྲོང་བས་ནས་མྱི་དང་རང་

བྱུང་ཁམས་འཆམ་མཐུན་གྲོང་འཕྱེལ་ཡྲོང་བར་སྐུལ་འདྱེད་གཏྲོང་རྒྱུ། 

དྲོན་ཚན་ལྔ་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་འཚོ་སྲོད་ཁུལ་སྲུང་སྲོང་བ་རྒྱུ།  

རྫྲོང་རྱིམ་པ་ཡན་གྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱིས་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་འཚོ་སྲོད་ཁུལ་དང་

འབྱེལ་ཡྲོད་ཀྱི་སྲུང་སྲོང་འཆར་གཞྱི་དང་བྱེད་ཐབས་གཏན་འབྱེབས་བྱེད་པ་དང་སྦྲགས་དྱེ་དག་བྱེས་

སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་ཐད་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་སྲོན་རྩྱིས་ནང་དུ་འཇུག་དགྲོས། 

སྱི་དམངས་དང་ཁྱིམས་མྱི། རྩ་འཛུགས་གཞན་དག་བཅས་ཀྱིས་ཁྱིམས་ལྟར་ཞལ་འདྱེབས་

འབུལ་བ་དང་། རྲོགས་དངུལ་སྲོད་པ། དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་སྲོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་སད་ནས་བྱེས་སྱེས་

སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྲུང་སྲོང་བྱེད་སྲོའྱི་ནང་ཞུགས་པ་དང་། བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གྱི་སྱི་ཕན་

ལས་དྲོན་ལ་རྒྱབ་སྲོར་བྱེད་པར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བསགས་སྐུལ་བ་རྒྱུ། 

བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་ནང་གཏན་འབྱེབས་བས་པའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་འཚོ་སྲོད་ཁུལ་ཞྱེས་

པ་ནྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རྱིགས་ཁྱུ་རྱི་ཐང་དུ་སྱེ་འཕྱེལ་འཚ་ོགནས་བྱེད་པའྱི་ས་ཁྲོངས་གལ་ཆྱེན་

ལ་ཟྱེར། 

དྲོན་ཚན་དྲུག་པ། རྩ་འཛུགས་གང་དང་མྱི་སྱེར་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་ཚང་མར་བྱེས་སྱེས་སྲོག་

ཆགས་དང་དྱེའྱི་འཚོ་སྲོད་ཁུལ་སྲུང་སྲོང་བྱེད་པའྱི་འྲོས་འགན་ཡྲོད། ཁྱིམས་འགལ་གྱིས་བྱེས་སྱེས་

སྲོག་ཆགས་རྲོན་པའམ་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་འཚོ་སྲོད་ཁུལ་ལ་གཏྲོར་སྲོན་གཏྲོང་རྱིགས་ལ་བཀག་

འགྲོག་བ་རྒྱུ།  

རྩ་འཛུགས་གང་དང་མྱི་སྱེར་སུ་ཞྱིག་ཚང་མར་འབྱེལ་ཡྲོད་སྱེ་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ལ་བཅའ་

ཁྱིམས་འདྱི་དང་འགལ་བའྱི་བ་སྲོད་ལ་ཐྱེར་འདྲོན་གྲོང་ཞུ་དང་ཡང་ན་ཉྱེས་གཏུག་བྱེད་དབང་ཡྲོད།  

བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙ་ོསྲོང་སྱེ་ཁག་དང་འབྱེལ་ཡྲོད་སྱེ་ཁག་གཞན་དག ལས་ཁུངས་
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བཅས་ཀྱིས་ཐྱེར་འདྲོན་ནམ་ཡང་ན་ཉྱེས་གཏུག་བས་རྱིགས་བཅའ་ཁྱིམས་ལྟར་དུས་ཐྲོག་ཏུ་ཐག་

གཅྲོད་བྱེད་དགྲོས། 

དྲོན་ཚན་བདུན་པ། རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱི་ནགས་ལས་རྩྭ་ཐང་དང་། ཉ་ལས་གཙོ་སྲོང་སྱེ་

ཁག་སྲོ་སྲོས་རྒྱལ་ཡྲོངས་ཀྱི་སམ་འཚ་ོདང་ཆུར་འཚོའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་ལས་དྲོན་ལ་

གཙོ་སྲོང་བྱེད་དགྲོས། 

རྫྲོང་རྱིམ་པ་ཡན་གྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་ནགས་ལས་རྩྭ་ཐང་དང་ཉ་ལས་གཙོ་སྲོང་སྱེ་

ཁག་སྲོ་སྲོས་སྱིད་འཛནི་ས་ཁྲོངས་དྱེ་ཉྱིད་ཀྱི་སམ་འཚོ་དང་ཆུར་འཚོའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་

སྲོང་ལས་དྲོན་ལ་གཙ་ོསྲོང་བྱེད་དགྲོས། 

དྲོན་ཚན་བརྒྱད་པ། མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་རྱིམ་པ་ཁག་གྱིས་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་

གྱི་དྱིལ་བསྒྲགས་སྲོབ་གསྲོ་དང་ཚན་རྱིག་ཤྱེས་བ་ཁྱབ་གདལ་ལས་དྲོན་ལ་ཤུགས་སྣྲོན་རྒྱག་པ་དང་།  

གཞྱི་རྱིམ་མང་ཚོགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་རང་སྲོང་རྩ་འཛུགས་དང་། སྱི་ཚགོས་ཀྱི་རྩ་འཛུགས།  

ཁྱེ་ལས་དང་བ་ལས་སྱེ་ཚན། དང་བླངས་པ་བཅས་ཀྱིས་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་སྲོར་གྱི་བཅའ་

ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་སྲོལ། སྲུང་སྲོང་ཤྱེས་བ་བཅས་དྱིལ་བསྒྲགས་བྱེད་པའྱི་བྱེད་སྲོ་སྱེལ་བར་བསགས་

སྐུལ་དང་རྒྱབ་སྲོར་བྱེད་དགྲོས། 

སྲོབ་གསྲོའྱི་སྱིད་འཛིན་སྱེ་ཁག་དང་སྲོབ་གྲྭ་རྣམས་ཀྱིས་སྲོབ་མ་ཚང་མར་བྱེས་སྱེས་སྲོག་

ཆགས་སྲུང་སྲོང་ཤྱེས་བའྱི་སྲོར་གྱི་སྲོབ་གསྲོ་གཏྲོང་དགྲོས། 

གསར་འགྱུར་མཚམས་སྲོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་སྲོར་གྱི་བཅའ་

ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་སྲོལ། སྲུང་སྲོང་ཤྱེས་བ་བཅས་དྱིལ་བསྒྲགས་བྱེད་པ་དང་། ཁྱིམས་འགལ་བ་སྲོད་ལ་

གྱེང་ཕྲོགས་ངྲོས་ནས་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་དགྲོས། 

དྲོན་ཚན་དགུ་པ། བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་དང་ཚན་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་ཐད་ལ་གྲུབ་

འབས་མངྲོན་གསལ་དྲོད་པྲོ་ཐྲོབ་པའྱི་རྩ་འཛུགས་དང་མྱི་སྱེར་ལ་རྫྲོང་རྱིམ་པ་ཡན་གྱི་མྱི་དམངས་

སྱིད་གཞུང་གྱིས་བ་དགའ་སྲོད་རྒྱུ། 
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ལྱེའུ་གཉྱིས་པ། བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་འཚ་ོསྲོད་ཁུལ་ 

སྲུང་སྲོང་བ་རྒྱུའྱི་སྲོར། 

དྲོན་ཚན་བཅུ་པ། རྒྱལ་ཁབ་ནས་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ལ་རྱིགས་དབྱེ་རྱིམ་བགྲོས་སྲུང་སྲོང་བ་

རྒྱུ། 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་རྩ་ཆྱེ་ཞྱིང་རྒྱུད་ཆད་ལ་ཉྱེ་བའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་གཙ་ོགནད་དུ་བཟུང་སྟྱེ་

སྲུང་སྲོང་བ་རྒྱུ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་གཙ་ོགནད་དུ་སྲུང་སྲོང་བ་རྒྱུའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ལ་སྲུང་རྱིམ་

དང་པྲོའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་སྲུང་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སུ་དབྱེ་རྒྱུ།  རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱིས་གཙོ་གནད་དུ་སྲུང་སྲོང་བ་རྒྱུའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་མྱིང་ཐྲོ་ནྱི་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱི་

བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙ་ོསྲོང་སྱེ་ཁག་ནས་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་དཔྱད་དཔྲོག་སྒྲྱིག་

འཛུགས་བས་རྱེས་བཟྲོ་འགྲོད་བ་རྒྱུ་མ་ཟད། ལྲོ་ལྔ་རྱེར་དཔྱད་དཔྲོག་བས་ཚུལ་ལ་གཞྱིགས་ནས་མྱིང་

ཐྲོ་བསར་སྒྲྱིག་བ་རྒྱུ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་གཙ་ོགནད་དུ་སྲུང་སྲོང་བ་རྒྱུའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་མྱིང་

ཐྲོར་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱི་ཆྲོག་མཆན་ཐྲོབ་རྱེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བ་རྒྱུ། 

ས་གནས་ཀྱིས་གཙོ་གནད་དུ་སྲུང་སྲོང་བ་རྒྱུའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཞྱེས་པ་ནྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་

གཙོ་གནད་དུ་སྲུང་སྲོང་བ་རྒྱུའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཕུད་ཞྱིང་ཆྱེན་དང་། རང་སྲོང་ལྲོངས། ཐད་

སྲོང་གྲོང་ཁྱྱེར་བཅས་ཀྱིས་གཙོ་གནད་དུ་སྲུང་སྲོང་བ་རྒྱུའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ལ་ཟྱེར། ས་གནས་

ཀྱིས་གཙོ་གནད་དུ་སྲུང་སྲོང་བ་རྒྱུའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་མྱིང་ཐྲོ་ནྱི་ཞྱིང་ཆྱེན་དང་། རང་སྲོང་

ལྲོངས། ཐད་སྲོང་གྲོང་ཁྱྱེར་བཅས་ཀྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱིས་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་དཔྱད་

དཔྲོག་སྒྲྱིག་འཛུགས་བས་རྱེས་བཟྲོ་འགྲོད་དང་ལྱེགས་སྒྲྱིག་བྱེད་པ་དང་སྦྲགས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བ་རྒྱུ། 

སྱེ་དངྲོས་དང་ཚན་རྱིག སྱི་ཚགོས་བཅས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་ཆྱེན་པྲོ་ལྡན་པའྱི་སམ་འཚོའྱི་བྱེས་སྱེས་

སྲོག་ཆགས་ཀྱི་མྱིང་ཐྲོ་ནྱི་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙོ་སྲོང་སྱེ་ཁག་

ནས་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་དཔྱད་དཔྲོག་བ་རྒྱུའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་བས་རྱེས་བཟྲོ་འགྲོད་དང་ལྱེགས་

སྒྲྱིག་བྱེད་པ་དང་སྦྲགས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བ་རྒྱུ། 
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དྲོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པ། རྫྲོང་རྱིམ་པ་ཡན་གྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་

སྲུང་སྲོང་གཙོ་སྲོང་སྱེ་ཁག་གྱིས་འབྱེལ་ཡྲོད་ཚན་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་ལས་ཁུངས་དུས་བཀག་ལྟར་སྒྲྱིག་

འཛུགས་བྱེད་པའམ་ཡང་ན་མངགས་བཅྲོལ་བས་ཏྱེ་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་འཚོ་སྲོད་ཁུལ་གྱི་

གནས་ཚུལ་ལ་བརྟག་དཔྱད་དང་ལྟ་ཞྱིབ་ཚད་ལྱེན། དཔྱད་དཔྲོག་བཅས་བྱེད་དུ་བཅུག་ནས་བྱེས་

སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་འཚོ་སྲོད་ཁུལ་གྱི་ཡྱིག་ཚགས་གསར་འཛུགས་དང་འཐུས་སྲོ་ཚང་དུ་གཏྲོང་

དགྲོས། 

བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་འཚ་ོསྲོད་ཁུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ་བརྟག་དཔྱད་དང་ལྟ་ཞྱིབ་

ཚད་ལྱེན། དཔྱད་དཔྲོག་བཅས་བྱེད་པར་གཤམ་གསལ་གྱི་ནང་དྲོན་ཚུད་དགྲོས་པ་སྟྱེ། 

（གཅྱིག）བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་བྱེས་སུ་ཁྱབ་ཚུལ་དང་། རྱིགས་ཁྱུའྱི་གངས་འབྲོར་དང་གྲུབ་

ཚུལ་དང་། 

（གཉྱིས།）བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་འཚོ་སྲོད་ཁུལ་གྱི་རྒྱ་ཁྱྲོན་དང་། སྱེ་ཁམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། 

  （གསུམ།）བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་འཚ་ོསྲོད་ཁུལ་གྱི་འཇྱིགས་སྐུལ་རྒྱུ་རྱེན་གཙོ་བྲོ། 

  （བཞྱི།）བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་མྱིའྱི་ཐབས་ལ་བརྟྱེན་ནས་གསྲོ་སྱེལ་བྱེད་ཚུལ་སྲོགས་བརྟག་

དཔྱད་དང་། ལྟ་ཞྱིབ་ཚད་ལྱེན། དཔྱད་དཔྲོག་བཅས་བ་དགྲོས་པའྱི་ནང་དྲོན་གཞན་དག་བཅས་ཡྱིན།   

དྲོན་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་པ། རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙོ་སྲོང་

སྱེ་ཁག་གྱིས་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱི་འབྱེལ་ཡྲོད་སྱེ་ཁག་དང་མཉམ་དུ་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་

དྱེའྱི་འཚོ་སྲོད་ཁུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ་བརྟག་དཔྱད་དང་། ལྟ་ཞྱིབ་ཚད་ལྱེན། དཔྱད་དཔྲོག་བཅས་

བས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་གཞྱིགས་ནས་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་འཚ་ོསྲོད་ཁུལ་གཙ་ོབྲོའྱི་གས་ཀྱི་མྱིང་ཐྲོ་

གཏན་འཁྱེལ་བྱེད་པ་མ་ཟད་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀང་བྱེད་དགྲོས། 

ཞྱིང་ཆྱེན་རྱིམ་པ་ཡན་གྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱིས་ཁྱིམས་ལྟར་འབྱེལ་ཡྲོད་རང་བྱུང་སྲུང་

སྲོང་ས་ཁྲོངས་ཀྱི་དབྱེ་མཚམས་བཅད་དྱེ། བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེ་དག་གྱི་འཚོ་སྲོད་ཁུལ་གཙ་ོ

བྲོ་སྲུང་སྲོང་བ་རྒྱུ་དང་། བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་འཚོ་གནས་ཁྲོར་ཡུག་སྲུང་སྲོང་དང་། སར་གསྲོ། 
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ལྱེགས་བཅྲོས་བཅས་བ་རྒྱུ། འབྱེལ་ཡྲོད་རང་བྱུང་སྲུང་སྲོང་ས་ཁྲོངས་ཀྱི་དབྱེ་མཚམས་གཅྲོད་པའྱི་ཆ་

རྱེན་མྱེད་པའྱི་རྱིགས། རྫྲོང་རྱིམ་པ་ཡན་གྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱིས་རྲོན་（འཛིན་）ལས་བཀག་

སྲོམ་ཁུལ་གྱི་དབྱེ་མཚམས་གཅྲོད་པ་དང་། རྲོན་（འཛིན་）ལས་བཀག་སྲོམ་དུས་སབས་གཏན་

འབྱེབས་བྱེད་པ་སྲོགས་བྱེད་ཐབས་གཞན་དག་སད་དྱེ་སྲུང་སྲོང་བས་ཆྲོག  

འབྱེལ་ཡྲོད་རང་བྱུང་སྲུང་སྲོང་ས་ཁྲོངས་སུ་ཕྱི་ལྲོགས་ནས་ཡྲོང་བའྱི་སྱེ་དངྲོས་རྱིགས་འདྱེན་

པ་དང་། ཤྱིང་སྣ་གཅྱིག་རང་འཛུགས་གཉྱེར་བྱེད་པ། ཞྱིང་སྨན་རྒྱག་ཐལ་ཤྲོར་བ་སྲོགས་མྱིས་བཟྲོས་

འགལ་རྱེན་དང་། བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་འཚོ་སྲོད་སྱེ་འཕྱེལ་ཡྲོང་བར་འཇྱིགས་སྣང་སྐུལ་བའྱི་བ་སྲོད་

བཀག་འགྲོག་གམ་ཚོད་འཛནི་བྱེད་དགྲོས།  

འབྱེལ་ཡྲོད་རང་བྱུང་སྲུང་སྲོང་ས་ཁྲོངས་ནྱི་འབྱེལ་ཡྲོད་བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་སྲོལ་ནང་

འཁྲོད་གཏན་འབྱེབས་ལྟར་དབྱེ་འབྱེད་དང་དྲོ་དམ་བ་རྒྱུ།  

དྲོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། རྫྲོང་རྱིམ་པ་ཡན་གྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་དང་དྱེའྱི་འབྱེལ་ཡྲོད་སྱེ་

ཁག་གྱིས་གསར་སྱེལ་དང་བྱེད་སྲོད་སྲོར་གྱི་འཆར་གཞྱི་བཟྲོ་སབས། བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་

འཚོ་སྲོད་ཁུལ་སྲུང་སྲོང་གྱི་དགྲོས་མཁྲོར་བསམ་གཞྱིགས་གང་ལྱེགས་བྱེད་པ་དང་། འཆར་གཞྱི་ལག་

ལྱེན་བསྟར་སབས་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་འཚོ་སྲོད་ཁུལ་སྲུང་སྲོང་ཐད་ལ་བཟྲོ་སྱིད་པའྱི་སྱི་

ཡྲོངས་ཀྱི་གནྲོད་སྲོན་ལ་དབྱེ་ཞྱིབ་དང་། སྲོན་དཔག དཔྱད་དཔྲོག་བཅས་བས་ནས། འཆར་གཞྱི་ལག་

ལྱེན་བསྟར་བའྱི་རྱེན་ལས་ཐྲོན་སྱིད་པའྱི་མཇུག་འབས་ངན་པ་མྱི་ཡྲོང་སྲོན་འགྲོག་གམ་ཡྲོང་གངས་

ཉུང་དུ་གཏྲོང་དགྲོས། 

བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་སྲོལ་གྱི་ནང་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་མྱི་ཆྲོག་ཅྱེས་གཏན་འབྱེབས་བས་

པའྱི་རྣམ་གངས་འབྱེལ་ཡྲོད་རང་བྱུང་སྲུང་སྲོང་ས་ཁྲོངས་སུ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་མྱི་ཆྲོག གནམ་གྲུ་

ཐང་དང་། ལྕགས་ལམ། གཞུང་ལམ། ཆུ་བྱེད་ཆུ་གྲོག ཆུ་འགྲོག་ར་བ། རྒྱ་མཚ་ོསྲོར་སྲོང་སྲོགས་

འཛུགས་སྐྲུན་རྣམ་གངས་ཀྱི་གནས་ཡུལ་དང་ལམ་ཐྱིག་འདྱེམས་དུས། འབྱེལ་ཡྲོད་རང་བྱུང་སྲུང་

སྲོང་ས་ཁྲོངས་དང་། བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་གནས་སྲོ་ཕྱིར་ལྲོག་བགྲོད་ལམ་དང་གཡྲོལ་ཐབས་བྱེད་
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དགྲོས། གཡྲོལ་ཐབས་མྱེད་ཚ་ེབྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་བགྲོད་ལམ་དང་ཉའྱི་རྒྱུག་ལམ་བཟྲོ་བ་སྲོགས་

ཀྱི་ཐབས་སད་ནས་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ལ་ཐྱེབས་པའྱི་ཤུགས་རྱེན་ངན་པ་སྱེལ་བའམ་ཆུང་དུ་

གཏྲོང་དགྲོས། 

འབྱེལ་ཡྲོད་རང་བྱུང་སྲུང་སྲོང་ས་ཁྲོངས་དང་། བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་གནས་སྲོ་ཕྱིར་ལྲོག་

བགྲོད་ལམ་ལ་གནྲོད་པ་བཟྲོ་སྱིད་པའྱི་འཛུགས་སྐྲུན་རྣམ་གངས་ཡྱིན་ཚེ། ཁྲོར་ཡུག་ལ་ཤུགས་རྱེན་

གང་ཡྲོང་གྱི་གདྱེང་འཇྲོག་ཡྱིག་ཆར་ཞྱིབ་མཆན་འགྲོད་མཁན་སྱེ་ཁག་གྱིས་ཁྲོར་ཡུག་ལ་ཤུགས་རྱེན་

གང་ཡྲོང་གྱི་གདྱེང་འཇྲོག་ཡྱིག་ཆར་ཞྱིབ་མཆན་འགྲོད་སབས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་གནད་སྲུང་སྲོང་

བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་འབྱེལ་བ་ཡྲོད་རྱིགས་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་

ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙོ་སྲོང་སྱེ་ཁག་གྱི་བསམ་འཆར་ཉན་ལྱེན་བྱེད་དགྲོས། ས་གནས་ཀྱི་གཙོ་གནད་

སྲུང་སྲོང་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་འབྱེལ་བ་ཡྲོད་རྱིགས་ཡྱིན་ན། ཞྱིང་ཆྱེན་དང་། རང་སྲོང་ལྲོངས། 

ཐད་སྲོང་གྲོང་ཁྱྱེར་བཅས་ཀྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙོ་སྲོང་སྱེ་

ཁག་གྱི་བསམ་འཆར་ཉན་ལྱེན་བྱེད་དགྲོས། 

དྲོན་ཚན་བཅུ་བཞྱི་པ། བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙོ་སྲོང་སྱེ་ཁག་རྱིམ་པ་ཁག་གྱིས་

ཡུལ་ཁམས་ལས་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ལ་ཤུགས་རྱེན་ཡྲོང་ཚུལ་ལ་ལྟ་ཞྱིབ་དང་ཞྱིབ་དཔྱད་ཚད་ལྱེན་

བྱེད་དགྲོས། ཡུལ་ཁམས་ཀྱི་རྱེན་གྱིས་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ལ་གནྲོད་འཚ་ེབྱུང་ན། བྱེས་སྱེས་སྲོག་

ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙོ་སྲོང་སྱེ་ཁག་གྱིས་འབྱེལ་ཡྲོད་སྱེ་ཁག་དང་མཉམ་དུ་བརྟག་དཔྱད་ཐྲོག་ཐག་

གཅྲོད་བྱེད་དགྲོས། 

དྲོན་ཚན་བཅྲོ་ལྔ་པ། རྒྱལ་ཁབ་བམ་ས་གནས་ཀྱིས་གཙ་ོགནད་དུ་སྲུང་སྲོང་བ་རྒྱུའྱི་བྱེས་སྱེས་

སྲོག་ཆགས་ལ་རང་བྱུང་གནྲོད་འཚ་ེདང་། ཁྲོར་ཡུག་སྦགས་བཙགོ་གྱི་བྱུར་རྱེན་ཆྱེན་པྲོ་སྲོགས་གྲོ་

བུར་དུ་བྱུང་བའྱི་དྲོན་རྱེན་གྱི་འཇྱིགས་སྣང་ཐྱེབས་ཚེ། ས་གནས་དྱེ་གའྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱིས་

དུས་ཐྲོག་ཏུ་འཕྲལ་མཁྲོའྱི་སྲོབ་ཐབས་སྲོད་དགྲོས། 

རྫྲོང་རྱིམ་པ་ཡན་གྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙ་ོསྲོང་སྱེ་
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ཁག་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྱེལ་ཡྲོད་གཏན་འབྱེབས་ལྟར་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་བཀག་ཉར་བས་ནས་

སྨན་བཅྲོས་སྲོག་སྲོབ་བྱེད་པའྱི་ལས་དྲོན་སྒྲུབ་རྒྱུ་སྒྲྱིག་འཛུགས་བྱེད་དགྲོས། 

བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་བཀག་ཉར་བས་ནས་སྨན་བཅྲོས་སྲོག་སྲོབ་བ་རྒྱུར་ཁ་གཡར་ནས་བྱེས་

སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་ཉྲོ་ཚོང་བྱེད་རྱིགས་གཏན་འགྲོག་བྱེད་དགྲོས། 

དྲོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། རྫྲོང་རྱིམ་པ་ཡན་གྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་

སྲུང་སྲོང་གཙོ་སྲོང་སྱེ་ཁག་དང་ཕྱུགས་སྨན་གཙོ་སྲོང་སྱེ་ཁག་གྱིས་འགན་འཁྱིའྱི་ལས་བགྲོས་ལྟར་

བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རྱིམས་ནད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་རྱིམས་ནད་ལ་ལྟ་ཞྱིབ་ཚད་ལྱེན་བྱེད་པ་

དང་། སྲོན་དཔག་དང་སྲོན་བརྡ་སྲོགས་ཀྱི་ལས་ཀ་སྒྲུབ་རྒྱུ་སྒྲྱིག་འཛུགས་བྱེད་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་

གཏན་འབྱེབས་ལྟར་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རྱིམས་ནད་ཐད་ཀྱི་འཕྲལ་སྒྲུབ་སྲོན་ཇུས་བཟྲོས་ནས་

རྱིམ་པ་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་ལ་ཆྲོག་མཆན་ཞུ་བའམ་ཐྲོ་འགྲོད་སྙན་སྱེང་ཞུ་

དགྲོས། 

རྫྲོང་རྱིམ་པ་ཡན་གྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙ་ོསྲོང་སྱེ་

ཁག་དང་། ཕྱུགས་སྨན་གཙོ་སྲོང་སྱེ་ཁག འཕྲྲོད་བསྟྱེན་གཙོ་སྲོང་སྱེ་ཁག་བཅས་ཀྱིས་འགན་འཁྱིའྱི་

ལས་བགྲོས་ལྟར་མྱི་ཕྱུགས་མཉམ་ཕྲོག་རྱིམས་ནད་དང་འབྱེལ་བ་ཡྲོད་པའྱི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་འགྲོས་ནད་

འགྲོག་བཅྲོས་དྲོ་དམ་ལས་ཀ་སྒྲུབ་འགན་འཁུར་དགྲོས། 

དྲོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རྒྱུད་འཛིན་འབྱུང་ཁུངས་

སྲུང་སྲོང་བྱེད་ཤུགས་ཆྱེ་རུ་བཏང་ནས་རྒྱུད་ཆད་ལ་ཉྱེ་བའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ལ་མྱུར་སྲོབ་རང་

བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་སྲུང་སྲོང་བ་རྒྱུ། 

རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙོ་སྲོང་སྱེ་ཁག་གྱིས་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་

ཁྱབ་ཁང་གྱི་འབྱེལ་ཡྲོད་སྱེ་ཁག་དང་མཉམ་དུ་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་རྒྱུད་འཛནི་འབྱུང་ཁུངས་སྲུང་

སྲོང་དང་བཀྲོལ་སྲོད་སྲོར་གྱི་འཆར་འགྲོད་བཟྲོ་བ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་རྒྱུད་

འཛིན་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུད་རྒྱུའྱི་མཛོད་བཙུགས་ཏྱེ་རང་རྒྱལ་ནས་ཐྲོན་པའྱི་རྩ་ཆྱེ་ཞྱིང་རྒྱུད་ཆད་ལ་
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ཉྱེ་བའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རྒྱུད་འཛིན་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་ནས་སྲུང་སྲོང་བྱེད་

དགྲོས། 

དྲོན་ཚན་བཅྲོ་བརྒྱད་པ། འབྱེལ་ཡྲོད་ས་གནས་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱིས་བྱེད་ཐབས་སད་

ནས་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱིས་བཟྲོ་སྱིད་པའྱི་གནྲོད་འཚ་ེསྲོན་འགྲོག་དང་ཚདོ་འཛིན་བས་ནས་མྱི་

ཕྱུགས་གཉྱིས་ཀའྱི་བདྱེ་འཇགས་དང་ཞྱིང་ལས་དང་ནགས་ལས་ཀྱི་ཐྲོན་སྱེད་ལ་ཁག་ཐྱེག་བྱེད་དགྲོས། 

དྲོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་ནང་འཁྲོད་པའྱི་སྲུང་སྲོང་བྱེད་དགྲོས་པའྱི་བྱེས་

སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་བས་པའྱི་རྱེན་གྱིས་མྱི་ཤྱི་རྨས་དང་། ཞྱིང་ལས་ལྲོ་ཏྲོག་གམ་རྒྱུ་ནྲོར་གཞན་

དག་ལ་གྲོང་གུན་ཐྱེབས་རྱིགས་བྱུང་ཚེ། ས་གནས་དྱེ་གའྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱིས་སྱིན་གསབ་

སྲོད་དགྲོས། བ་ཐབས་ཞྱིབ་ཕྲ་ནྱི་ཞྱིང་ཆྱེན་དང་། རང་སྲོང་ལྲོངས། ཐད་སྲོང་གྲོང་ཁྱྱེར་བཅས་ཀྱི་མྱི་

དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱིས་གཏན་འབྱེབས་བ་རྒྱུ། འགན་བཅྲོལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་

གྱི་གནྲོད་འཚ་ེལས་བྱུང་བའྱི་གྲོང་གུན་ལ་སྱིན་གསབ་སྲོད་པའྱི་ཉྱེན་འགྲོག་འགན་ལྱེན་གྱི་ལས་སྲོ་

སྱེལ་བར་འབྱེལ་ཡྲོད་ས་གནས་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱིས་སྐུལ་འདྱེད་བཏང་ཆྲོག 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙ་ོགནད་སྲུང་སྲོང་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱིས་གནྲོད་འཚ་ེབཟྲོ་རྱིགས་འབྱེལ་

ཡྲོད་ས་གནས་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱིས་སྲོན་འགྲོག་དང་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཐབས་སྲོད་པ་དང་དྱེ་

བཞྱིན་སྱིན་གསབ་སྲོད་པར་མཁྲོ་བའྱི་གྲོན་དངུལ་ནྱི་ཀྲུང་དབང་ནྲོར་སྱིད་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྱེལ་

ཡྲོད་གཏན་འབྱེབས་ལྟར་ཁ་གསབ་རྲོགས་རམ་བ་རྒྱུ། 
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ལྱེའུ་གསུམ་པ། བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དྲོ་དམ་བ་རྒྱུའྱི་སྲོར། 

དྲོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་པ། བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་སྲོལ་དུ་ལྲོགས་སུ་གཏན་འབྱེབས་བས་རྱིགས་

ཕུད། འབྱེལ་ཡྲོད་ཀྱི་རང་བྱུང་སྲུང་སྲོང་ས་ཁྲོངས་དང་རྲོན་(འཛིན་)ལས་བཀག་སྲོམ་ཁུལ། རྲོན་

(འཛིན་)ལས་བཀག་སྲོམ་བྱེད་སབས་བཅས་ཀྱི་ནང་རྲོན་རྒྱག་པ་དང་དྱེ་བཞྱིན་བྱེས་སྱེས་སྲོག་

ཆགས་འཚོ་སྲོད་སྱེ་འཕྱེལ་ལ་གནྲོད་པའྱི་བྱེད་སྲོ་སྱེལ་མྱི་ཆྲོག 

བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་གནས་སྲོ་ཕྱིར་ལྲོག་གྱི་དུས་སབས་སུ། གྲོང་གསལ་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་

ནང་གཏན་འབྱེབས་བས་པའྱི་ས་ཁྲོངས་ཕུད་པའྱི་གནས་སྲོ་ཕྱིར་ལྲོག་གྱི་བགྲོད་ལམ་དུ། རྲོན་འཛནི་

བས་མྱི་ཆྲོག་པ་དང་དྱེ་བཞྱིན་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་འཚ་ོསྲོད་སྱེ་འཕྱེལ་ལ་གནྲོད་པའྱི་བ་བ་གཞན་

དག་ཚདོ་འཛནི་དམ་ནན་བ་རྒྱུ། གནས་སྲོ་ཕྱིར་ལྲོག་བགྲོད་ལམ་གྱི་ཁྱབ་ཁྲོངས་དང་དྱེ་བཞྱིན་བྱེས་

སྱེས་སྲོག་ཆགས་འཚོ་སྲོད་སྱེ་འཕྱེལ་ལ་གནྲོད་པའྱི་ནང་དྲོན་རྣམས། རྫྲོང་རྱིམ་པ་ཡན་གྱི་མྱི་དམངས་

སྱིད་གཞུང་ངམ་ཡང་ན་དྱེའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙ་ོསྲོང་སྱེ་ཁག་གྱིས་གཏན་འབྱེབས་

བ་རྒྱུ་མ་ཟད་སྱི་བསྒྲགས་ཀང་བྱེད་དགྲོས། 

དྲོན་ཚན་ཉྱེར་གཅྱིག་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་གཙོ་གནད་དུ་སྲུང་སྲོང་བ་རྒྱུའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་

རྲོན་རྒྱག་རྱིགས་དང་སྲོག་གཅྲོད་རྱིགས་གཏན་འགྲོག་བ་རྒྱུ།  

ཚན་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་དང་། ཚོགས་ཁྱུ་ཚོད་འཛནི། རྱིམས་ནད་འབྱུང་ཁུངས་དང་རྱིམས་ནད་

ལྟ་ཞྱིབ་ཚད་ལྱེན་བཅས་བྱེད་པའམ་ཡང་ན་དམྱིགས་བསལ་གནས་ཚུལ་གཞན་གྱི་དབང་གྱིས་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་སྲུང་རྱིམ་དང་པྲོའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་རྲོན་འཛནི་བྱེད་དགྲོས་ཚེ། རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱི་

བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙ་ོསྲོང་སྱེ་ཁག་ལ་རྱི་དྭགས་རྲོན་འཐུས་དམྱིགས་བསལ་ལག་ཁྱྱེར་

འཐྲོབ་རྱེ་ཞུ་དགྲོས་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲུང་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་རྲོན་འཛནི་བྱེད་

དགྲོས་ཚེ། ཞྱིང་ཆྱེན་དང་། རང་སྲོང་ལྲོངས། ཐད་སྲོང་གྲོང་ཁྱྱེར་བཅས་ཀྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་

བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙ་ོསྲོང་སྱེ་ཁག་ལ་རྱི་དྭགས་རྲོན་འཐུས་དམྱིགས་བསལ་ལག་ཁྱྱེར་

འཐྲོབ་རྱེ་ཞུ་དགྲོས། 
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དྲོན་ཚན་ཉྱེར་གཉྱིས་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་གནད་སྲུང་སྲོང་བྱེད་ཁྲོངས་སུ་མྱི་ཚུད་པའྱི་བྱེས་

སྱེས་སྲོག་ཆགས་རྲོན་འཛིན་བྱེད་དགྲོས་ཚེ། རྫྲོང་རྱིམ་པ་ཡན་གྱི་ས་གནས་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་

བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙ་ོསྲོང་སྱེ་ཁག་གྱིས་དཔྱད་སྲོད་བས་པའྱི་རྱི་དྭགས་རྲོན་འཐུས་

ལག་ཁྱྱེར་ཁྱིམས་མཐུན་ལྟར་འཐྲོབ་དགྲོས་པ་དང་འབྱེལ་རྲོན་འཐུས་གངས་བཅད་ཀྱི་དྲོ་དམ་ལའང་

བརྩྱི་སྲུང་ཞུ་དགྲོས།  

དྲོན་ཚན་ཉྱེར་གསུམ་པ། རྲོན་རྒྱག་མཁན་གྱིས་རྱི་དྭགས་རྲོན་འཐུས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ལག་

ཁྱྱེར་དང་རྱི་དྭགས་རྲོན་འཐུས་ལག་ཁྱྱེར་ནང་འཁྲོད་པའྱི་རྱིགས་སྣ་དང་གངས་ཚད། ས་གནས། ལག་

ཆ། བ་ཐབས། དུས་བཀག་བཅས་ཀྱི་གཏན་འབྱེབས་ལྟར་རྲོན་འཛིན་བྱེད་དགྲོས། 

མྱེ་མདའ་ཁྱྱེར་ནས་རྲོན་རྒྱག་མཁན་ཡྱིན་ན། སྱི་བདྱེ་ལས་ཁུངས་ནས་དཔྱད་སྲོད་བས་པའྱི་

མྱེ་མདའ་ཁྱྱེར་འཐུས་ལག་ཁྱྱེར་ཁྱིམས་ལྟར་འཐྲོབ་དགྲོས། 

དྲོན་ཚན་ཉྱེར་བཞྱི་པ། དུག་རྫས་དང་འབར་རྫས། གྲོག་གྱི་སྣུན་ཆས་སམ་གྲོག་རྡུལ་གྱི་བསླུ་

འཛིན་སྒྲྱིག་ཆས་དང་དྱེ་མྱིན་རྒྱ་རྱི་དང་། ལྕགས་རྱི། ས་མདའ། རྫས་མདའ་སྲོགས་པའྱི་ལག་ཆ་སད་

ནས་རྱི་དྭགས་རྲོན་འཛནི་བྱེད་རྱིགས་བཀག་སྲོམ་བ་རྒྱུ་དང་། མཚན་མྲོའྱི་གྲོག་སྒྲྲོན་ལ་བརྟྱེན་ནས་

རྱི་དྭགས་རྲོན་པ་དང་། ཚར་གཅྲོད་རང་བཞྱིན་གྱི་རྱི་དྭགས་སྲོར་རྲོན། ཚང་གཏྲོར་བ།  མྱེ་རྒྱག་པ། 

དུ་བས་བདུག་པ། ད་འཛནི་སྲོགས་ཀྱི་ཐབས་ལ་བརྟྱེན་ནས་རྲོན་འཛིན་བྱེད་རྱིགས་བཀག་སྲོམ་བ་རྒྱུ། 

ཡྱིན་ནའང་ཚན་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་ལ་མཁྲོ་བའྱི་དབང་གྱིས་དངྲོས་འབྱེལ་ད་འཛིན་དང་། གྲོག་རྡུལ་

གྱིས་བསླུ་འཛིན་དགྲོས་རྱིགས་འདྱིའྱི་ཁྲོངས་སུ་མྱི་ཚུད། 

གྲོང་གསལ་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་གྱི་གཏན་འབྱེབས་ནང་མྱི་ཚུད་པའྱི་རྲོན་རྒྱག་ལག་ཆ་དང་

འཛིན་ཐབས་བཀག་འགྲོག་དགྲོས་རྱིགས་རྣམས་ནྱི་རྫྲོང་རྱིམ་པ་ཡན་གྱི་ས་གནས་མྱི་དམངས་སྱིད་

གཞུང་གྱིས་གཏན་འབྱེབས་བས་ནས་སྱི་བསྒྲགས་བ་རྒྱུ། 

དྲོན་ཚན་ཉྱེར་ལྔ་པ། འབྱེལ་ཡྲོད་ཚན་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རྱིགས་

སྲུང་སྲོང་བྱེད་ཆྱེད་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་གནད་སྲུང་སྲོང་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་མྱིའྱི་ཐབས་ཀྱིས་གསྲོ་
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སྱེལ་བྱེད་པར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་རྒྱབ་སྲོར་བ་རྒྱུ།  

གྲོང་གསལ་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་གྱི་གཏན་འབྱེབས་ནང་མྱི་ཚུད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙ་ོ

གནད་སྲུང་སྲོང་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་མྱིའྱི་ཐབས་ཀྱིས་གསྲོ་སྱེལ་བྱེད་པར་ཆྲོག་འཁྲོལ་ལམ་ལུགས་

ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ། མྱིའྱི་ཐབས་ལ་བརྟྱེན་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་གནད་སྲུང་སྲོང་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་

གསྲོ་སྱེལ་བྱེད་མཁན་ཡྱིན་ན།  ཞྱིང་ཆྱེན་དང་། རང་སྲོང་ལྲོངས། ཐད་སྲོང་གྲོང་ཁྱྱེར་བཅས་ཀྱི་མྱི་

དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙོ་སྲོང་སྱེ་ཁག་གྱིས་ཆྲོག་མཆན་བཀྲོད་ནས་ 

མྱིའྱི་ཐབས་ཀྱི་གསྲོ་སྱེལ་འཁྲོལ་འཛནི་འཐྲོབ་དགྲོས། ཡྱིན་ནའང་མཆན་འགྲོད་ལས་ཁུངས་ཐད་ལ་

རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱིས་ལྲོགས་སུ་གཏན་འབྱེབས་བས་ཡྲོད་རྱིགས་འདྱིའྱི་ཁྲོངས་སུ་མྱི་ཚུད། 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙ་ོགནད་སྲུང་སྲོང་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་མྱིའྱི་ཐབས་ཀྱིས་གསྲོ་སྱེལ་བྱེད་པར་

མྱིའྱི་ཐབས་ལ་བརྟྱེན་ནས་ཕྱི་རབས་རྒྱུད་ཁུངས་གསྲོ་སྱེལ་བྱེད་ཐབས་སད་དྱེ། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རྱིགས་

རྒྱུད་མཚོན་ཁྲོངས་དང་། གསྲོ་སྱེལ་གྱི་ཡྱིག་ཚགས། ཁྱེར་རང་གྱི་གཞྱི་གངས་བཅས་བཟྲོ་དགྲོས། སྲོག་

ཆགས་ཀྱི་རྱིགས་སྲུང་སྲོང་བྱེད་ཆྱེད་དུ་བྱེས་སྱེས་ཀྱི་རྱིགས་རྒྱུད་མྱི་སྲོད་ཀ་མྱེད་བྱུང་ཚེ། བཅའ་ཁྱིམས་

འདྱིའྱི་དྲོན་ཚན་ཉྱེར་གཅྱིག་པ་དང་དྲོན་ཚན་ཉྱེར་གསུམ་པའྱི་གཏན་འབྱེབས་སད་འཐུས། 

བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་ནང་བརྲོད་པའྱི་མྱིའྱི་ཐབས་ཀྱིས་དངྲོས་རྱིགས་ཀྱི་ཕྱི་རབས་གསྲོ་སྱེལ་

བྱེད་པ་ཞྱེས་པ་ནྱི་མྱིས་ཚདོ་འཛིན་བྱེད་པའྱི་ཆ་རྱེན་འྲོག་རྒྱུད་སྱེལ་བས་ནས་སྱེས་པའྱི་ཕྱི་རབས་བྱེ་

བག་པ་མ་ཚད་དྱེའྱི་གཞྱི་མའང་མྱིའྱི་ཐབས་ཀྱིས་ཚོད་འཛནི་བྱེད་པའྱི་ཆ་རྱེན་འྲོག་སྱེས་པར་ཟྱེར། 

དྲོན་ཚན་ཉྱེར་དྲུག་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙ་ོགནད་སྲུང་སྲོང་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་མྱིའྱི་ཐབས་ལ་

བརྟྱེན་ནས་གསྲོ་སྱེལ་བྱེད་པ་དྱེ་ནྱི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རྱིགས་སྲུང་སྲོང་དང་ཚན་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་

པར་ཕན་པ་ཡྱིན་དགྲོས་པ་ལས། བྱེས་སྱེས་ཚོགས་ཁྱུའྱི་ཐྲོན་ཁུངས་ལ་གཏྲོར་བརླག་གཏྲོང་རྱིགས་

ཡྱིན་མྱི་རུང་།   དྱེས་མ་ཚད་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་གྲོམས་ཚུལ་ལ་གཞྱིགས་ནས་དྱེ་དག་ལ་འགུལ་

སྲོད་བྱེད་ས་དང་འཚ་ོསྲོད་སྱེ་འཕྱེལ་དང་འཕྲྲོད་བསྟྱེན་བདྱེ་ཐང་ཡྲོང་བའྱི་ཆ་རྱེན་དགྲོས་ངྱེས་ཡྲོད་

པ་དང་། དྱེ་དག་གསྲོ་སྱེལ་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་། རྱིགས་སྣ། འཕྱེལ་ཁྱྲོན་བཅས་དང་འཚམ་པའྱི་
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གནས་ཡུལ་དང་། སྒྲྱིག་ཆས། ལག་རྩལ་བཅས་ཡྲོད་པ། འབྱེལ་ཡྲོད་ལག་རྩལ་གྱི་ཚད་གཞྱི་དང་རྱིམས་

འགྲོག་བླང་བ་དང་མཐུན་པ་བཅས་ཡྲོང་བའྱི་འགན་ལྱེན་བྱེད་དགྲོས་པ་ལས། བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་

ལ་སྡུག་གཅྲོད་བཏང་མྱི་ཆྲོག 

ཞྱིང་ཆྱེན་རྱིམ་པ་ཡན་གྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙོ་སྲོང་

སྱེ་ཁག་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙ་ོགནད་སྲུང་སྲོང་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་བྱེད་པའྱི་དགྲོས་

མཁྲོར་གཞྱིགས་ནས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་གནད་སྲུང་སྲོང་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་བྱེས་སྱེས་ཁྲོར་ཡུག་ཏུ་

གྲོད་གཏྲོང་བྱེད་པའྱི་ལས་དྲོན་སྒྲུབ་རྒྱུ་སྒྲྱིག་འཛུགས་བྱེད་དགྲོས། 

དྲོན་ཚན་ཉྱེར་བདུན་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་གནད་སྲུང་སྲོང་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་

བཟྲོས་རྫས་ཕྱིར་འཚོང་དང་ཉྲོ་སྒྲུབ། བྱེད་སྲོད་བཅས་བྱེད་རྱིགས་བཀག་འགྲོག་བ་རྒྱུ། 

ཚན་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་དང་། མྱིའྱི་ཐབས་ཀྱིས་གསྲོ་སྱེལ། སྱི་དམངས་ལ་འགྱེམས་སྟྲོན་དང་

འཁབ་སྟྲོན། རྱིག་དངྲོས་སྲུང་སྲོང་བཅས་སམ་ཡང་ན་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གནས་ཚུལ་གཞན་པའྱི་རྱེན་

གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙ་ོགནད་སྲུང་སྲོང་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་ཕྱིར་འཚོང་དང་

ཉྲོ་སྒྲུབ། བྱེད་སྲོད་བཅས་བྱེད་དགྲོས་བྱུང་ཚེ། ཞྱིང་ཆྱེན་དང་། རང་སྲོང་ལྲོངས། ཐད་སྲོང་གྲོང་ཁྱྱེར་

བཅས་ཀྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙོ་སྲོང་སྱེ་ཁག་གྱི་ཆྲོག་མཆན་

འཐྲོབ་དགྲོས་པ་མ་ཟད། གཏན་འབྱེབས་ལྟར་ཆྱེད་སྲོད་མཚོན་རྟགས་ཐྲོབ་པ་དང་བྱེད་སྲོད་བས་

ནས་ཁུངས་འདྱེད་ཐུབ་པའྱི་འགན་ལྱེན་བྱེད་དགྲོས། ཡྱིན་ནའང་ཆྲོག་མཆན་འགྲོད་མཁན་ལས་

ཁུངས་ཐད་ལ་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱིས་ལྲོགས་སུ་གཏན་འབྱེབས་བས་ཡྲོད་རྱིགས་འདྱིའྱི་ཁྲོངས་སུ་

མྱི་ཚུད། 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙ་ོགནད་སྲུང་སྲོང་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་ཀྱི་ཆྱེད་སྲོད་

མཚོན་རྟགས་སྲོད་ཁྲོངས་དང་དྲོ་དམ་བྱེད་ཐབས་ནྱི་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་

སྲུང་སྲོང་གཙོ་སྲོང་སྱེ་ཁག་གྱིས་གཏན་འབྱེབས་བ་རྒྱུ། 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙ་ོགནད་སྲུང་སྲོང་བྱེད་ཁྲོངས་སུ་མྱི་ཚུད་པའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཕྱིར་
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འཚོང་དང་བྱེད་སྲོད་བས་ན། རྲོན་རྒྱག་པ་དང་ཕྱིར་གཏྲོང་ནང་འདྱེན་སྲོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་མཐུན་ཡྲོང་

ཁུངས་དཔང་ཡྱིག་འདྲོན་དགྲོས། 

དྲོན་ཚན་འདྱིའྱི་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དང་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་བཞྱི་པར་གཏན་

ལ་ཕབ་པའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཕྱིར་འཚོང་བྱེད་མཁན་ཡྱིན་ན། ད་དུང་ཁྱིམས་ལྟར་རྱིམས་ནད་

ཞྱིབ་བཤྱེར་དཔང་ཡྱིག་ཟུར་དུ་འགྲོད་དགྲོས། 

དྲོན་ཚན་ཉྱེར་བརྒྱད་པ། ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་རྱིགས་པས་ཁུངས་སྱེལ་བས་པ་བརྒྱུད་

མྱིའྱི་ཐབས་ཀྱི་གསྲོ་སྱེལ་ལག་རྩལ་གནད་སྨྱིན་འཐུས་ཚང་དང་བརྟན་པྲོ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙ་ོ

གནད་སྲུང་སྲོང་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དག་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་

གཙོ་སྲོང་སྱེ་ཁག་གྱིས་གཏན་འབྱེབས་བས་པའྱི་མྱིའྱི་ཐབས་ཀྱིས་གསྲོ་སྱེལ་བ་རྒྱུའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙ་ོ

གནད་སྲུང་སྲོང་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་མྱིང་ཐྲོའྱི་ནང་དུ་འགྲོད་རྒྱུ། མྱིང་ཐྲོའྱི་ནང་བཀྲོད་པའྱི་བྱེས་

སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་དག་མྱིའྱི་ཐབས་ཀྱི་གསྲོ་སྱེལ་བས་འཐུས་ལག་ཁྱྱེར་ལ་བརྟྱེན་

ནས་ཞྱིང་ཆྱེན་དང་། རང་སྲོང་ལྲོངས། ཐད་སྲོང་གྲོང་ཁྱྱེར་བཅས་ཀྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་བྱེས་

སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙོ་སྲོང་སྱེ་ཁག་གྱིས་ཞྱིབ་བཤྱེར་བས་པའྱི་ལྲོ་འཁྲོར་གྱི་ཐྲོན་སྱེད་གངས་

འབྲོར་ལ་གཞྱིགས་ནས་ཐད་ཀར་ཆྱེད་སྲོད་མཚནོ་རྟགས་ཐྲོབ་ཆྲོག ཆྱེད་སྲོད་མཚོན་རྟགས་ལ་བརྟྱེན་

ནས་ཕྱིར་འཚོང་དང་བྱེད་སྲོད་བས་ཆྲོག་པ་དང་། ཁུངས་འདྱེད་ཐུབ་པའྱི་འགན་ལྱེན་བྱེད་དགྲོས། 

བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དྲོན་ཚན་བཅུ་པའྱི་ནང་གཏན་འབྱེབས་བས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་

གནད་སྲུང་སྲོང་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་མྱིང་ཐྲོ་ལྱེགས་སྒྲྱིག་བྱེད་སབས། བྱེས་སྱེས་ཚོགས་ཁྱུ་སྲུང་

སྲོང་བས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་གཞྱིགས་ནས། གྲོང་གསལ་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་ནང་གཏན་འབྱེབས་

བས་པའྱི་མྱིའྱི་ཐབས་ཀྱི་གསྲོ་སྱེལ་ལག་རྩལ་གནད་སྨྱིན་འཐུས་ཚང་དང་བརྟན་པྲོ་ཡྱིན་པའྱི་བྱེས་

སྱེས་སྲོག་ཆགས་མྱིས་གསྲོས་ཚོགས་ཁྱུ་དག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་གནད་སྲུང་སྲོང་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་

ཀྱི་མྱིང་ཐྲོའྱི་ནང་སར་ཡང་བཅུག་མྱེད་པར། བྱེས་སྱེས་ཚོགས་ཁྱུ་དང་མྱི་འད་བའྱི་དྲོ་དམ་བྱེད་

ཐབས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ། འྲོན་ཀང་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དྲོན་ཚན་ཉྱེར་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་
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གཉྱིས་པ་དང་། དྲོན་ཚན་འདྱིའྱི་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་དང་པྲོའྱི་གཏན་འབྱེབས་ལྟར། མྱིའྱི་ཐབས་ཀྱི་

གསྲོ་སྱེལ་བས་འཐུས་ལག་ཁྱྱེར་དང་ཆྱེད་སྲོད་མཚོན་རྟགས་འཐྲོབ་དགྲོས། 

དྲོན་ཚན་ཉྱེར་དགུ་པ། བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་བྱེད་སྲོད་བྱེད་པར་མྱིའྱི་

ཐབས་ཀྱིས་ཚོགས་ཁྱུ་གསྲོ་སྱེལ་བ་རྒྱུ་གཙོ་བྲོར་འཛིན་པ་དང་། བྱེས་སྱེས་ཚགོས་ཁྱུ་བདག་སྲོང་བ་

རྒྱུར་ཕན་པ། སྱེ་ཁམས་དཔལ་ཡྲོན་འཛུགས་སྱེལ་གྱི་བླང་བ་དང་མཐུན་པ། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་པའྱི་ཀུན་

སྲོད་ལ་བརྩྱི་འཇྲོག བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་སྲོལ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྱེལ་ཡྲོད་གཏན་འབྱེབས་བཅས་

ལ་བརྩྱི་སྲུང་བཅས་བྱེད་དགྲོས། 

བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་སྨན་རྫས་སུ་བས་ནས་ཚོང་གཉྱེར་དང་བྱེད་སྲོད་

བྱེད་སབས་ད་དུང་སྨན་རྫས་དྲོ་དམ་བྱེད་ཕྲོགས་སྲོར་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་སྲོལ་ལ་བརྩྱི་སྲུང་

བྱེད་དགྲོས། 

དྲོན་ཚན་སུམ་ཅུ་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་གནད་སྲུང་སྲོང་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་

རྫས་ཀྱིས་བཟྲོས་པའྱི་བཟའ་ཆས་ཐྲོན་སྱེད་དང་གཉྱེར་སྲོང་བྱེད་རྱིགས་དང་། ཡང་ན་ཁྱིམས་མཐུན་

གྱི་ཡྲོང་ཁུངས་དཔང་ཡྱིག་མྱེད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་གནད་སྲུང་སྲོང་བྱེད་ཁྲོངས་སུ་མྱི་ཚུད་པའྱི་

བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་ཀྱིས་བཟྲོས་པའྱི་བཟའ་ཆས་བྱེད་སྲོད་བྱེད་རྱིགས་བཀག་

འགྲོག་བ་རྒྱུ། 

བཟའ་བའྱི་ཆྱེད་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙ་ོགནད་སྲུང་སྲོང་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་

རྫས་ཁྱིམས་འགལ་གྱིས་ཉྲོ་སྒྲུབ་བྱེད་རྱིགས་བཀག་འགྲོག་བ་རྒྱུ། 

དྲོན་ཚན་སྲོ་གཅྱིག་པ། བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་ཡང་ན་སྲོད་མྱི་ཆྲོག་པའྱི་རྲོན་རྒྱག་ཆས་

ཕྱིར་འཚོང་དང་། ཉྲོ་སྒྲུབ། བྱེད་སྲོད་བཅས་བྱེད་ཆྱེད་དུ་མཚམས་སྲོར་བརྡ་ཁྱབ་གཏྲོང་མྱི་ཆྲོག  བྱེས་

སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་བཟྲོས་རྫས་ཁྱིམས་འགལ་གྱིས་ཕྱིར་འཚོང་དང་། ཉྲོ་སྒྲུབ།  བྱེད་སྲོད་བཅས་བྱེད་

ཆྱེད་དུ་མཚམས་སྲོར་བརྡ་ཁྱབ་གཏྲོང་མྱི་ཆྲོག 

དྲོན་ཚན་སྲོ་གཉྱིས་པ། ད་ཐྲོག་ཉྲོ་ཚོང་ལས་སྟྱེགས་དང་ཚངོ་ཟྲོག་ཉྲོ་ཚོང་ཚོང་ར་སྲོགས་ཉྲོ་



18 
 

ཚོང་བྱེད་སས་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་སམ་ཡང་ན་སད་མྱི་ཆྲོག་པའྱི་རྲོན་རྒྱག་

ཆས་ཁྱིམས་འགལ་གྱིས་ཉྲོ་ཚངོ་དང་ཉྲོ་སྒྲུབ། བྱེད་སྲོད་བཅས་བྱེད་ཆྱེད་དུ་ཉྲོ་འཚོང་གྱི་ཞབས་ཞུ་

འདྲོན་སྲོད་བྱེད་མྱི་ཆྲོག 

དྲོན་ཚན་སྲོ་གསུམ་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙ་ོགནད་སྲུང་སྲོང་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་

བཟྲོས་རྫས་དང་། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དྲོན་ཚན་ཉྱེར་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་

ནང་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་རྫྲོང་ཁྲོངས་ཕྱི་ལྲོགས་སུ་སྱེལ་

འདྱེན་དང་། འཁུར་འཁྱྱེར། བསྐུར་སྱེལ་བཅས་བས་ན། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དྲོན་ཚན་ཉྱེར་གཅྱིག་པ་

དང་དྲོན་ཚན་ཉྱེར་ལྔ་པ། དྲོན་ཚན་ཉྱེར་བདུན་པའམ་དྲོན་ཚན་ཉྱེར་བརྒྱད་པ་བཅས་ཀྱི་ནང་གཏན་

ལ་ཕབ་པའྱི་ཆྲོག་འཁྲོལ་འཛནི་ཡྱིག་དང་མཆན་འགྲོད་ཡྱིག་ཆའྱི་བུ་ཡྱིག་གམ་ཡང་ན་ཆྱེད་སྲོད་

མཚོན་རྟགས་དང་དྱེ་བཞྱིན་རྱིམས་ནད་ཞྱིབ་བཤྱེར་དཔང་ཡྱིག་བཅས་བདག་གྱིར་འཛིན་པའམ་

ཟུར་དུ་འགྲོད་དགྲོས། 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙ་ོགནད་སྲུང་སྲོང་བྱེད་ཁྲོངས་སུ་མྱི་ཚུད་པའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་རྫྲོང་

ཁྲོངས་ཕྱི་ལྲོགས་སུ་སྱེལ་འདྱེན་བས་ན། རྱི་དྭགས་རྲོན་པ་དང་ཕྱིར་གཏྲོང་ནང་འདྱེན་སྲོགས་ཀྱི་

ཁྱིམས་མཐུན་ཡྲོང་ཁུངས་ཀྱི་དཔང་ཡྱིག་དང་དྱེ་བཞྱིན་རྱིམས་ནད་ཞྱིབ་བཤྱེར་དཔང་ཡྱིག་བདག་

གྱིར་འཛིན་དགྲོས། 

དྲོན་ཚན་སྲོ་བཞྱི་པ། རྫྲོང་རྱིམ་པ་ཡན་གྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་

སྲུང་སྲོང་གཙོ་སྲོང་སྱེ་ཁག་གྱིས་ཚན་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་དང་། མྱིའྱི་ཐབས་ཀྱིས་གསྲོ་སྱེལ། སྱི་དམངས་

ལ་འགྱེམས་སྟྲོན་དང་འཁབ་སྟྲོན་སྲོགས་བྱེད་སབས་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་

བཀྲོལ་སྲོད་བྱེད་པའྱི་བྱེད་སྲོ་ལ་ལྟ་སྐུལ་དང་དྲོ་དམ་བྱེད་དགྲོས། 

རྫྲོང་རྱིམ་པ་ཡན་གྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་འབྱེལ་ཡྲོད་སྱེ་ཁག་གཞན་དག་གྱིས་འགན་

འཁྱིའྱི་ལས་བགྲོས་ལྟར་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་ཕྱིར་འཚོང་དང་། ཉྲོ་སྒྲུབ། བྱེད་

སྲོད། སྱེལ་འདྱེན། སྐུར་སྱེལ་སྲོགས་ཀྱི་བྱེད་སྲོ་ལ་ལྟ་སྐུལ་དང་ཞྱིབ་བཤྱེར་བྱེད་དགྲོས། 
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དྲོན་ཚན་སྲོ་ལྔ་པ། ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བཞག་པའམ་ཞུགས་པའྱི་རྒྱལ་

སྱིའྱི་སྱི་ཆྱིངས་ནང་ཉྲོ་འཚོང་བཀག་འགྲོག་གམ་ཚོད་འཛནི་བྱེད་པའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སམ་ཡང་

ན་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་ཀྱི་མྱིང་ཐྲོ་ནྱི། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྟྲོངས་ཉྱེའྱི་དངྲོས་རྱིགས་ཕྱིར་གཏྲོང་ནང་འདྱེན་དྲོ་

དམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཟྲོ་འགྲོད་དང་ལྱེགས་སྒྲྱིག་བྱེད་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་སྱི་བསྒྲགས་ཀང་བ་རྒྱུ། 

གྲོང་གསལ་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་གྱི་མྱིང་ཐྲོར་བཀྲོད་པའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སམ་ཡང་ན་

དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་ཕྱིར་གཏྲོང་ནང་འདྱེན་བྱེད་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་གནད་སྲུང་སྲོང་བྱེས་སྱེས་

སྲོག་ཆགས་སམ་ཡང་ན་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་ཕྱིར་གཏྲོང་བས་ན། རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་

ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙོ་སྲོང་སྱེ་ཁག་གམ་ཡང་ན་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱི་ཆྲོག་མཆན་འཐྲོབ་དགྲོས་པ་

མ་ཟད། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྟྲོངས་ཉྱེའྱི་དངྲོས་རྱིགས་ཕྱིར་གཏྲོང་ནང་འདྱེན་དྲོ་དམ་ལས་ཁུངས་ནས་

དཔྱད་སྲོད་བས་པའྱི་ཕྱིར་གཏྲོང་ནང་འདྱེན་བས་འཐུས་ཀྱི་ལག་ཁྱྱེར་ཡང་འཐྲོབ་དགྲོས། འགག་སྲོས་

ཁྱིམས་ལྟར་ཕྱིར་གཏྲོང་ནང་འདྱེན་བྱེད་རྱིགས་ལ་རྱིམས་ནད་ཞྱིབ་བཤྱེར་བྱེད་སབས་ཕྱིར་གཏྲོང་

ནང་འདྱེན་བས་འཐུས་ཀྱི་ལག་ཁྱྱེར་དང་། རྱིམས་ནད་ཞྱིབ་བཤྱེར་དཔང་ཡྱིག་གཞྱིར་བཟུང་ནས་

འབྱེལ་ཡྲོད་གཏན་འབྱེབས་ལྟར་འགག་སྲོ་ལས་བརྒྱུད་པའྱི་འགྲོ་ལུགས་འགྱིམ་དགྲོས།   

ཚན་རྱིག་ལག་རྩལ་གྱི་གསང་བ་དང་འབྱེལ་བ་ཡྲོད་པའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རྱིགས་ཕྱིར་

གཏྲོང་བྱེད་སབས། རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱི་འབྱེལ་ཡྲོད་གཏན་འབྱེབས་ལྟར་འགྲོ་ལུགས་འགྱིམ་

དགྲོས། 

དྲོན་ཚན་འདྱིའྱི་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་དང་པྲོའྱི་མྱིང་ཐྲོའྱི་ནང་བཀྲོད་པའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་

ཆགས་ནྱི་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙ་ོསྲོང་སྱེ་ཁག་གྱི་ཞྱིབ་བཤྱེར་

ཆྲོག་མཆན་ཐྲོབ་རྱེས། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་སད་འཐུས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁྲོངས་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་གནད་

སྲུང་སྲོང་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སུ་བརྩྱིས་ནས་དྲོ་དམ་བས་ཆྲོག 

དྲོན་ཚན་སྲོ་དྲུག་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་དང་དྱེ་དང་འབྱེལ་ཡྲོད་

ཁྱིམས་འཛིན་བྱེད་སྲོའྱི་ཐད་ཀྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་མཉམ་ལས་དང་སྱེལ་རྱེས་སྒྲྱིག་འཛུགས་བ་རྒྱུ་དང་། བྱེས་
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སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་ལྲོག་འདྱེན་དང་ཁྱིམས་འགལ་གྱིས་ཉྲོ་ཚོང་བྱེད་པར་དྲོགས་

ཟྲོན་དང་རྡུང་རྡྱེག་བྱེད་པའྱི་སྱེ་ཁག་བར་གྱི་མཐུན་སྲོར་ལམ་སྲོལ་བཙུགས་ནས་ལྲོག་འདྱེན་དང་

ཁྱིམས་འགལ་ཉྲོ་ཚངོ་ལ་དྲོགས་ཟྲོན་དང་རྡུང་རྡྱེག་གཏྲོང་རྒྱུ། 

དྲོན་ཚན་སྲོ་བདུན་པ། མངའ་ཁྲོངས་ཕྱི་རྲོལ་ནས་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རྱིགས་ནང་འདྱེན་

བྱེད་པར་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙ་ོསྲོང་སྱེ་ཁག་གྱི་ཆྲོག་མཆན་

འཐྲོབ་དགྲོས། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དྲོན་ཚན་སྲོ་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་དང་པྲོའྱི་མྱིང་ཐྲོར་

བཀྲོད་པའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་མངའ་ཁྲོངས་ཕྱི་རྲོལ་ནས་ནང་འདྱེན་བྱེད་ཚ་ེད་དུང་ཁྱིམས་ལྟར་

ཕྱིར་གཏྲོང་ནང་འདྱེན་བས་འཐུས་ཀྱི་དཔང་ཡྱིག་ཀང་འཐྲོབ་དགྲོས། འགག་སྲོས་ཁྱིམས་ལྟར་ནང་

འདྱེན་གྱི་རྱིམས་ནད་ཞྱིབ་བཤྱེར་བྱེད་སབས། ནང་འདྱེན་ཆྲོག་མཆན་བཀྲོད་ཡྱིག་གམ་ཡང་ན་ཕྱིར་

གཏྲོང་ནང་འདྱེན་བས་འཐུས་ཀྱི་དཔང་ཡྱིག་དང་། དྱེ་མྱིན་རྱིམས་ནད་ཞྱིབ་བཤྱེར་དཔང་ཡྱིག་

བཅས་གཞྱིར་བཟུང་ནས་གཏན་འབྱེབས་ལྟར་འགག་སྲོ་ལས་བརྒྱུད་པའྱི་འགྲོ་ལུགས་འགྱིམ་དགྲོས།    

མངའ་ཁྲོངས་ཕྱི་རྲོལ་ནས་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རྱིགས་ནང་འདྱེན་བྱེད་ཚ་ེབདྱེ་འཇགས་

ཉྱེན་མྱེད་ཀྱི་འགྲོག་སྲུང་བྱེད་ཐབས་སད་དྱེ། དྱེ་དག་བྱེས་སྱེས་ཁྲོར་ཡུག་ཏུ་མྱི་འགྲོ་བར་བྱེད་པ་དང་།   

སྱེ་ཁམས་མ་ལག་ལ་གནྲོད་པ་མྱི་བཟྲོ་བར་བྱེད་དགྲོས། དྱེ་དག་དངྲོས་གནས་རྱི་ཐང་དུ་གྲོད་དགྲོས་

ཚེ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྱེལ་ཡྲོད་གཏན་འབྱེབས་ལྟར་བྱེད་དགྲོས།   

དྲོན་ཚན་སྲོ་བརྒྱད་པ། རྩ་འཛུགས་གང་དང་མྱི་སྱེར་སུ་ཞྱིག་གྱིས་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་བྱེས་

སྱེས་ཁྲོར་ཡུག་ཏུ་ཚེ་ཐར་གཏྲོང་ཚེ། ཚ་ེཐར་གཏྲོང་ཡུལ་གྱི་རྱི་ཐང་ལ་འཚོ་གནས་ཐུབ་པའྱི་ས་གནས་

དྱེ་གའྱི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རྱིགས་འདྱེམས་དགྲོས་པ་ལས། ས་གནས་དྱེ་གའྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་རྒྱུན་གཏན་འཚོ་བ་

དང་ཐྲོན་སྱེད་ལ་འགལ་རྱེན་བཟྲོ་མྱི་ཆྲོག་ལ། སྱེ་ཁམས་མ་ལག་ལ་གནྲོད་པ་མྱི་བཟྲོ་བར་བྱེད་དགྲོས།  

བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་རང་དགར་ཚ་ེཐར་བཏང་ནས་སྱེ་བྲོ་གཞན་གྱི་མྱི་ལུས་དང་རྒྱུ་ནྲོར་ལ་གྲོང་གུན་

བཟྲོས་པའམ་ཡང་ན་སྱེ་ཁམས་མ་ལག་ལ་གནྲོད་སྲོན་བཟྲོས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་ལྟར་ཁྱིམས་འབྱེལ་

འཁུར་འཁྱི་འཁུར་དགྲོས། 
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དྲོན་ཚན་སྲོ་དགུ་པ། རྱི་དྭགས་རྲོན་འཐུས་དམྱིགས་བསལ་ལག་ཁྱྱེར་དང་། རྱི་དྭགས་རྲོན་

འཐུས་ལག་ཁྱྱེར། མྱིའྱི་ཐབས་ཀྱི་གསྲོ་སྱེལ་འཁྲོལ་འཛནི་དང་ཆྱེད་སྲོད་མཚོན་རྟགས་བཅས་རྫུན་བཟྲོ་

དང་། སྒྱུར་བཟྲོ་། ཉྲོ་འཚོང་། བཤུག་སྲོད། བྲོགས་གཏྲོང་བཅས་བྱེད་རྱིགས་གཏན་འགྲོག་བ་རྒྱུ་དང་། 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙ་ོགནད་སྲུང་སྲོང་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་ཀྱི་མཆན་བཀྲོད་ཡྱིག་

ཆ་དང་། ཡང་ན་ཕྱིར་གཏྲོང་ནང་འདྱེན་བས་འཐུས་ཀྱི་དཔང་ཡྱིག་དང་ཕྱིར་གཏྲོང་ནང་འདྱེན་

སྲོགས་ཀྱི་མཆན་བཀྲོད་ཡྱིག་ཆ་འཚངོ་བ་དང་། ཉྲོ་སྒྲུབ། བྱེད་སྲོད་བཅས་བྱེད་རྱིགས་གཏན་འགྲོག་

བ་རྒྱུ། 

གྲོང་གསལ་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་ནང་དུ་བཀྲོད་པའྱི་འབྱེལ་ཡྲོད་ཆྲོག་འཁྲོལ་འཛིན་ཡྱིག་

དང་། ཆྱེད་སྲོད་མཚནོ་རྟགས། མཆན་བཀྲོད་ཡྱིག་ཆ་བཅས་སྲོད་ཚུལ་ཁྱིམས་ལྟར་སྱི་བསྒྲགས་བྱེད་

དགྲོས། 

དྲོན་ཚན་བཞྱི་བཅུ་པ། ཕྱི་རྒྱལ་བས་རང་རྒྱལ་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་གནད་སྲུང་སྲོང་བྱེས་སྱེས་

སྲོག་ཆགས་ལ་བྱེས་སུ་རྟྲོག་ཞྱིབ་བམ་ཡང་ན་བྱེས་སུ་གྲོག་བརན་པར་རྒྱག་དང་བརན་འབྱེབས་པར་

ལྱེན་བྱེད་ཚེ། ཞྱིང་ཆྱེན་དང་། རང་སྲོང་ལྲོངས། ཐད་སྲོང་གྲོང་ཁྱྱེར་བཅས་ཀྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་

གྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙོ་སྲོང་སྱེ་ཁག་གམ་དྱེས་དབང་བསྐུར་བའྱི་སྱེ་ཚན་གྱི་ཆྲོག་

མཆན་འཐྲོབ་དགྲོས་པ་མ་ཟད། འབྱེལ་ཡྲོད་བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་སྲོལ་གྱི་གཏན་འབྱེབས་ལ་ཡང་

བརྩྱི་སྲུང་ཞུ་དགྲོས་། 

དྲོན་ཚན་ཞྱེ་གཅྱིག་པ། ས་གནས་ཀྱི་གཙ་ོགནད་སྲུང་སྲོང་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེ་མྱིན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་གནད་སྲུང་སྲོང་ཁྲོངས་སུ་མྱི་ཚུད་པའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་དྲོ་དམ་བྱེད་ཐབས་

ནྱི་ཞྱིང་ཆྱེན་དང་། རང་སྲོང་ལྲོངས། ཐད་སྲོང་གྲོང་ཁྱྱེར་བཅས་ཀྱི་མྱི་དམངས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་

ཆྱེན་ནམ་ཡང་ན་དྱེའྱི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡྲོན་ལྷན་ཁང་གྱིས་གཏན་འབྱེབས་བ་རྒྱུ། 
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ལྱེའུ་བཞྱི་པ།  ཁྱིམས་འབྱེལ་འཁུར་འཁྱིའྱི་སྲོར། 

དྲོན་ཚན་ཞྱེ་གཉྱིས་པ། བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙོ་སྲོང་སྱེ་ཁག་གམ་ཡང་ན་འབྱེལ་

ཡྲོད་སྱེ་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་གཞན་དག་བཅས་ཀྱིས་ཁྱིམས་ལྟར་སྱིད་འཛནི་ཆྲོག་འཁྲོལ་གྱི་ཆྲོད་

དྲོན་མ་བཞག་པ་དང་། ཁྱིམས་འགལ་གྱི་བ་སྲོད་མཐྲོང་བའམ་ཡང་ན་ཁྱིམས་འགལ་བ་སྲོད་ལ་ཐྱེར་

འདྲོན་བས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་འབྲོར་ནའང་རྩད་གཅྲོད་མྱི་བྱེད་པའམ་ཡང་ན་ཁྱིམས་ལྟར་རྩད་གཅྲོད་མྱི་

བྱེད་པ་དང་། ཡང་ན་འགན་དབང་གང་བྱུང་དུ་སྲོད་པ་སྲོགས་ཁྱིམས་ལྟར་འགན་འཁྱི་མྱི་སྒྲུབ་པའྱི་

བ་སྲོད་གཞན་དག་ཡྲོད་པ་ཡྱིན་ན། རྱིམ་པ་དྱེ་གའྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་ངམ་ཡང་ན་གྲོང་རྱིམ་མྱི་

དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་འབྱེལ་ཡྲོད་སྱེ་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དྱེར་ཡྲོ་བསང་བྱེད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་

དང་། ཁག་འགན་འཁུར་བའྱི་གཙོ་སྲོང་མྱི་སྣ་དང་ཁག་འགན་ཐད་ཀར་འཁུར་དགྲོས་མཁན་གཞན་

དག་ལ་ཁྱིམས་ལྟར་སྲོན་ཐྲོ་འགྲོད་དང་། སྲོན་ཆྱེན་ཐྲོ་འགྲོད་དམ་ཡང་ན་རྱིམ་པ་འབྱེབས་རྒྱུའྱི་ཆད་

པ་གཅྲོད་རྒྱུ། མཇུག་འབས་ཚབས་ཆྱེན་བཟྲོས་ན་གནས་དབྱུང་གཏྲོང་བའམ་ཡང་ན་ཕྱིར་འབུད་

གཏྲོང་རྒྱུའྱི་ཆད་པ་གཅྲོད་རྒྱུ། གཙོ་འགན་འཁུར་མཁན་གྱིས་འགན་འཛལོ་དགྲོངས་ཞུ་བྱེད་དགྲོས། 

ཉྱེས་ཚད་ལྲོན་ན་ཁྱིམས་ལྟར་ཉྱེས་འགན་བདའ་འདྱེད་བ་རྒྱུ།   

དྲོན་ཚན་ཞྱེ་གསུམ་པ། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དྲོན་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་

གསུམ་པ་དང་། དྲོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་གཏན་འབྱེབས་དང་

འགལ་ན། འབྱེལ་ཡྲོད་བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་སྲོལ་གྱི་གཏན་འབྱེབས་ལྟར་ཆད་པ་གཅྲོད་རྒྱུ།   

དྲོན་ཚན་ཞྱེ་བཞྱི་པ། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དྲོན་ཚན་བཅྲོ་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་གསུམ་

པའྱི་གཏན་འབྱེབས་དང་འགལ་ཏྱེ་བཀག་ཉར་མྱུར་སྲོབ་ཀྱི་མྱིང་ཐྲོག་ནས་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་

དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་ཉྲོ་ཚོང་བས་རྱིགས་བྱུང་ན། རྫྲོང་རྱིམ་པ་ཡན་གྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་བྱེས་སྱེས་

སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙོ་སྲོང་སྱེ་ཁག་གྱིས་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་དང་། ཁྱིམས་

འགལ་གྱི་ཐྲོབ་ཆ་བཅས་གཞུང་བཞྱེས་གཏྲོང་རྒྱུ་དང་། བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་ཀྱི་

རྱིན་ཐང་དངུལ་གངས་ཀྱི་ལྡབ་གཉྱིས་ཡན་ནས་ལྡབ་བཅུ་མན་གྱི་དངུལ་ཆད་ཆབས་སྦྲགས་སུ་གཅྲོད་
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རྒྱུ། ཁྱིམས་འགལ་དང་འབྱེལ་ཡྲོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲྱིན་དག་སྱི་ཚགོས་ཡྱིད་རྟྲོན་ཐྲོ་ཁྲོངས་སུ་བཀྲོད་ནས་སྱི་

ཚོགས་ལ་ཡྲོངས་བསྒྲགས་བ་རྒྱུ། ཉྱེས་ཚད་ལྲོན་ན་ཁྱིམས་ལྟར་ཉྱེས་འགན་བདའ་འདྱེད་བ་རྒྱུ།   

དྲོན་ཚན་ཞྱེ་ལྔ་པ། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དྲོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་པ་དང་། དྲོན་ཚན་ཉྱེར་གཅྱིག་པ། 

དྲོན་ཚན་ཉྱེར་གསུམ་པའྱི་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་དང་པྲོ། དྲོན་ཚན་ཉྱེར་བཞྱི་པའྱི་ནང་གསྱེས་དྲོན་

ཚན་དང་པྲོ་བཅས་ཀྱི་གཏན་འབྱེབས་དང་འགལ་ཏྱེ་འབྱེལ་ཡྲོད་ཀྱི་རང་བྱུང་སྲུང་སྲོང་ས་ཁྲོངས་

དང་རྲོན་（འཛིན་）ལས་བཀག་སྲོམ་ཁུལ། རྲོན་（འཛིན་）ལས་བཀག་སྲོམ་དུས་སབས་བཅས་

ཀྱི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་གནད་སྲུང་སྲོང་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་རྲོན་འཛནི་བྱེད་པར་རྱི་དྭགས་རྲོན་

འཐུས་དམྱིགས་བསལ་ལག་ཁྱྱེར་ཐྲོབ་མྱེད་པ་དང་། རྱི་དྭགས་རྲོན་འཐུས་དམྱིགས་བསལ་ལག་ཁྱྱེར་

ནང་གསལ་གཏན་འབྱེབས་དང་འགལ་ཏྱེ་རྲོན་འཛིན་བྱེད་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙ་ོགནད་སྲུང་སྲོང་

བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་གསྲོད་པ་དང་། ཡང་ན་སྲོད་མྱི་ཆྲོག་པའྱི་ལག་ཆ་དང་བྱེད་ཐབས་སད་དྱེ་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་གཙ་ོགནད་སྲུང་སྲོང་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་རྲོན་འཛིན་བཅས་བས་པའྱི་རྱིགས་ལ།  རྫྲོང་རྱིམ་

པ་ཡན་གྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙོ་སྲོང་སྱེ་ཁག་དང་། རྒྱ་

མཚོའྱི་ཁྱིམས་བསྟར་སྱེ་ཁག་གམ་ཡང་ན་འབྱེལ་ཡྲོད་སྲུང་སྲོང་ས་ཁྲོངས་ཀྱི་དྲོ་དམ་ལས་ཁུངས་

བཅས་ཀྱིས་འགན་འཁྱི་ལས་བགྲོས་ལྟར་རྲོན་བ་དང་རྲོན་བྱེད་ལག་ཆ། ཁྱིམས་འགལ་ཐྲོབ་ཆ་བཅས་

གཞུང་བཞྱེས་གཏྲོང་རྒྱུ་དང་། རྱི་དྭགས་རྲོན་འཐུས་དམྱིགས་བསལ་ལག་ཁྱྱེར་རྩྱིས་མྱེད་དུ་གཏྲོང་བ། 

རྲོན་བའྱི་རྱིན་ཐང་དངུལ་གངས་ཀྱི་ལྡབ་གཉྱིས་ཡན་ནས་ལྡབ་བཅུ་མན་གྱི་དངུལ་ཆད་ཆབས་སྦྲགས་

སུ་གཅྲོད་རྒྱུ། རྲོན་བ་མྱེད་མཁན་ལ་སྲོར་ཆྱིག་ཁྱི་ཡན་ནས་ལྔ་ཁྱི་མན་གྱི་དངུལ་ཆད་ཆབས་སྦྲགས་སུ་

གཅྲོད་རྒྱུ། ཉྱེས་ཚད་ལྲོན་ན་ཁྱིམས་ལྟར་ཉྱེས་འགན་བདའ་འདྱེད་བ་རྒྱུ།   

དྲོན་ཚན་ཞྱེ་དྲུག་པ། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དྲོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་པ་དང་། དྲོན་ཚན་ཉྱེར་གཉྱིས་པ།  

དྲོན་ཚན་ཉྱེར་གསུམ་པའྱི་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་དང་པྲོ། དྲོན་ཚན་ཉྱེར་བཞྱི་པའྱི་ནང་གསྱེས་དྲོན་

ཚན་དང་པྲོ་བཅས་ཀྱི་གཏན་འབྱེབས་དང་འགལ་ཏྱེ་འབྱེལ་ཡྲོད་ཀྱི་རང་བྱུང་སྲུང་སྲོང་ས་ཁྲོངས་

དང་རྲོན་（འཛིན་）ལས་བཀག་སྲོམ་ཁུལ། རྲོན་（འཛིན་）ལས་བཀག་སྲོམ་དུས་སབས་བཅས་
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ཀྱི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་གནད་སྲུང་སྲོང་ཁྲོངས་སུ་མྱི་ཚུད་པའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་རྲོན་འཛནི་

བྱེད་པར་རྱི་དྭགས་རྲོན་འཐུས་ལག་ཁྱྱེར་མྱེད་པ་དང་། རྱི་དྭགས་རྲོན་འཐུས་ལག་ཁྱྱེར་ནང་གསལ་

གཏན་འབྱེབས་དང་འགལ་ཏྱེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་གནད་སྲུང་སྲོང་ཁྲོངས་སུ་མྱི་ཚུད་པའྱི་བྱེས་སྱེས་

སྲོག་ཆགས་རྲོན་འཛིན་བྱེད་པ་དང་། ཡང་ན་སྲོད་མྱི་ཆྲོག་པའྱི་ལག་ཆ་དང་བྱེད་ཐབས་སད་དྱེ་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་གཙོ་གནད་སྲུང་སྲོང་ཁྲོངས་སུ་མྱི་ཚུད་པའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་རྲོན་འཛནི་བཅས་བས་

པའྱི་རྱིགས་ལ། རྫྲོང་རྱིམ་པ་ཡན་གྱི་ས་གནས་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་

སྲོང་གཙོ་སྲོང་སྱེ་ཁག་གམ་ཡང་ན་འབྱེལ་ཡྲོད་སྲུང་སྲོང་ས་ཁྲོངས་ཀྱི་དྲོ་དམ་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀྱིས་

འགན་འཁྱི་ལས་བགྲོས་ལྟར་རྲོན་བ་དང་། རྲོན་བྱེད་ལག་ཆ་དང་ཁྱིམས་འགལ་ཐྲོབ་ཆ་བཅས་གཞུང་

བཞྱེས་གཏྲོང་རྒྱུ་དང་། རྱི་དྭགས་རྲོན་འཐུས་ལག་ཁྱྱེར་རྩྱིས་མྱེད་དུ་གཏྲོང་རྒྱུ།  རྲོན་བའྱི་རྱིན་ཐང་

དངུལ་གངས་ཀྱི་ལྡབ་གཅྱིག་ཡན་ནས་ལྡབ་ལྔ་མན་གྱི་དངུལ་ཆད་ཆབས་སྦྲགས་སུ་གཅྲོད་རྒྱུ། རྲོན་བ་

མྱེད་མཁན་ལ་སྲོར་ཉྱིས་སྟྲོང་ཡན་ནས་ཆྱིག་ཁྱི་མན་གྱི་དངུལ་ཆད་ཆབས་སྦྲགས་སུ་གཅྲོད་རྒྱུ།   ཉྱེས་

ཚད་ལྲོན་ན་ཁྱིམས་ལྟར་ཉྱེས་འགན་བདའ་འདྱེད་བ་རྒྱུ།   

བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དྲོན་ཚན་ཉྱེར་གསུམ་པའྱི་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་གཏན་

འབྱེབས་དང་འགལ་ཏྱེ་མྱེ་མདའ་ཁྱྱེར་འཐུས་ལག་ཁྱྱེར་མྱེད་ནའང་མྱེ་མདའ་ཁྱྱེར་ནས་བྱེས་སྱེས་སྲོག་

ཆགས་རྲོན་འཛིན་བས་པས་བདྱེ་འཇགས་དྲོ་དམ་དང་འགལ་བའྱི་བ་སྲོད་གྱི་ཚད་ལྲོན་ན། སྱི་བདྱེ་

ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁྱིམས་ལྟར་བདྱེ་འཇགས་དྲོ་དམ་ཐད་ཀྱི་ཆད་པ་གཅྲོད་རྒྱུ། ཉྱེས་ཚད་ལྲོན་ན་ཁྱིམས་

ལྟར་ཉྱེས་འགན་བདའ་འདྱེད་བ་རྒྱུ།   

དྲོན་ཚན་ཞྱེ་བདུན་པ། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དྲོན་ཚན་ཉྱེར་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་

གཉྱིས་པའྱི་གཏན་འབྱེབས་དང་འགལ་ཏྱེ་མྱིའྱི་ཐབས་ཀྱི་གསྲོ་སྱེལ་འཁྲོལ་འཛིན་ཐྲོབ་མྱེད་ཀང་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་གཙ་ོགནད་སྲུང་སྲོང་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སམ་ཡང་ན་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དྲོན་ཚན་ཉྱེར་

བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་ནང་བཀྲོད་པའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་གསྲོ་སྱེལ་བས་

པའྱི་རྱིགས་ལ། རྫྲོང་རྱིམ་པ་ཡན་གྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙ་ོ
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སྲོང་སྱེ་ཁག་གྱིས་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་གཞུང་བཞྱེས་གཏྲོང་རྒྱུ་དང་། བྱེས་སྱེས་

སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་དངུལ་གངས་ཀྱི་ལྡབ་གཅྱིག་ཡན་ནས་ལྡབ་ལྔ་མན་གྱི་

དངུལ་ཆད་ཆབས་སྦྲགས་སུ་གཅྲོད་རྒྱུ།   

དྲོན་ཚན་ཞྱེ་བརྒྱད་པ། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དྲོན་ཚན་ཉྱེར་བདུན་པའྱི་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་

དང་པྲོ་དང་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དང་། དྲོན་ཚན་ཉྱེར་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་

དང་པྲོ། དྲོན་ཚན་སྲོ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་དང་པྲོ་བཅས་ཀྱི་གཏན་འབྱེབས་དང་འགལ་

ཏྱེ་ཆྲོག་མཆན་མ་ཐྲོབ་པར་ཆྱེད་སྲོད་མཚོན་རྟགས་སྲོད་པའམ་ཡང་ན་ཆྱེད་སྲོད་མཚོན་རྟགས་མ་

ཐྲོབ་པ་དང་ཡང་ན་གཏན་འབྱེབས་དང་འགལ་ནས་ཆྱེད་སྲོད་མཚོན་རྟགས་སྲོད་པ་དང་། ཡང་ན་

མྱིའྱི་ཐབས་ཀྱི་གསྲོ་སྱེལ་འཁྲོལ་འཛནི་དང་། མཆན་བཀྲོད་ཡྱིག་ཆའྱི་འད་བཤུས་སམ་ཡང་ན་ཆྱེད་

སྲོད་མཚོན་རྟགས་བཅས་བཟུང་མྱེད་པ་དང་ཟུར་འགྲོད་བས་མྱེད་པར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙ་ོགནད་སྲུང་

སྲོང་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་སམ་ཡང་ན་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དྲོན་ཚན་ཉྱེར་

བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་ནང་བཀྲོད་པའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་

རྫས་ཕྱིར་འཚོང་དང་། ཉྲོ་སྒྲུབ། བྱེད་སྲོད། སྱེལ་འདྱེན། འཁུར་འཁྱྱེར། སྐུར་སྱེལ་བཅས་བས་པའྱི་

རྱིགས་ལ། རྫྲོང་རྱིམ་པ་ཡན་གྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙ་ོསྲོང་སྱེ་

ཁག་གམ་ཡང་ན་ཚོང་རའྱི་ལྟ་སྐུལ་དྲོ་དམ་སྱེ་ཁག་གྱིས་འགན་འཁྱི་ལས་བགྲོས་ལྟར་བྱེས་སྱེས་སྲོག་

ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་དང་། ཁྱིམས་འགལ་ཐྲོབ་ཆ་བཅས་གཞུང་བཞྱེས་གཏྲོང་རྒྱུ་དང་། བྱེས་

སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་དངུལ་གངས་ཀྱི་ལྡབ་གཉྱིས་ཡན་ནས་ལྡབ་བཅུ་

མན་གྱི་དངུལ་ཆད་ཆབས་སྦྲགས་སུ་གཅྲོད་རྒྱུ། གནས་ཚུལ་ཚབས་ཆྱེན་ཡྱིན་ན་མྱིའྱི་ཐབས་ཀྱི་གསྲོ་

སྱེལ་འཁྲོལ་འཛིན་རྩྱིས་མྱེད་དུ་གཏྲོང་རྒྱུ་དང་། མཆན་བཀྲོད་ཡྱིག་ཆ་ཕྱིར་འཐྱེན་བ་རྒྱུ། ཆྱེད་སྲོད་

མཚོན་རྟགས་ཕྱིར་བསྡུ་རྒྱུ། ཉྱེས་ཚད་ལྲོན་ན་ཁྱིམས་ལྟར་ཉྱེས་འགན་བདའ་འདྱེད་བ་རྒྱུ།   

བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དྲོན་ཚན་ཉྱེར་བདུན་པའྱི་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་བཞྱི་པ་དང་། དྲོན་ཚན་

སྲོ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་གཏན་འབྱེབས་དང་འགལ་ཏྱེ་ཁྱིམས་མཐུན་ཡྲོང་
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ཁུངས་དཔང་ཡྱིག་བཟུང་མྱེད་རུང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་གནད་སྲུང་སྲོང་བྱེད་ཁྲོངས་སུ་མྱི་ཚུད་པའྱི་

བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཕྱིར་འཚོང་དང་བྱེད་སྲོད། སྱེལ་འདྱེན་བཅས་བས་པའྱི་རྱིགས་ལ། རྫྲོང་རྱིམ་པ་

ཡན་གྱི་ས་གནས་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙོ་སྲོང་སྱེ་ཁག་གམ་

ཡང་ན་ཚོང་རའྱི་ལྟ་སྐུལ་དྲོ་དམ་སྱེ་ཁག་གྱིས་འགན་འཁྱི་ལས་བགྲོས་ལྟར་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་

གཞུང་བཞྱེས་གཏྲོང་རྒྱུ་དང་། བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་དངུལ་གངས་ཀྱི་ལྡབ་གཅྱིག་ཡན་

ནས་ལྡབ་ལྔ་མན་གྱི་དངུལ་ཆད་ཆབས་སྦྲགས་སུ་གཅྲོད་རྒྱུ།   

བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དྲོན་ཚན་ཉྱེར་བདུན་པའྱི་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་ལྔ་པ་དང་། དྲོན་ཚན་

སྲོ་གསུམ་པའྱི་གཏན་འབྱེབས་དང་འགལ་ཏྱེ་འབྱེལ་ཡྲོད་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་

ཕྱིར་འཚོང་དང་། སྱེལ་འདྱེན། འཁུར་འཁྱྱེར།  སྐུར་སྱེལ་བཅས་བྱེད་དུས་རྱིམས་ནད་ཞྱིབ་བཤྱེར་

དཔང་ཡྱིག་བཟུང་མྱེད་པའམ་ཡང་ན་ཟུར་འགྲོད་བས་མྱེད་ན་《སྲོག་ཆགས་རྱིམས་འགྲོག་སྲོར་གྱི་

ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམས་》ནང་འཁྲོད་གཏན་འབྱེབས་ལྟར་ཆད་པ་

གཅྲོད་རྒྱུ།   

དྲོན་ཚན་ཞྱེ་དགུ་པ། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དྲོན་ཚན་སུམ་ཅུ་པའྱི་གཏན་འབྱེབས་དང་འགལ་

ཏྱེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་གནད་སྲུང་སྲོང་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་སམ་ཡང་ན་ཁྱིམས་

མཐུན་ཡྲོང་ཁུངས་དཔང་ཡྱིག་མྱེད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་གནད་སྲུང་སྲོང་ཁྲོངས་སུ་མྱི་ཚུད་པའྱི་

བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་བཅས་ལས་བཟྲོས་པའྱི་ཟས་རྱིགས་ཐྲོན་སྱེད་དང་ཚོང་

གཉྱེར་བྱེད་པ་དང་། ཡང་ན་བཟའ་བའྱི་ཆྱེད་དུ་ཁྱིམས་ལས་འགལ་ཏྱེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙ་ོགནད་སྲུང་

སྲོང་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་ཉྲོ་སྒྲུབ་བཅས་བས་པའྱི་རྱིགས་ལ།  རྫྲོང་རྱིམ་པ་ཡན་

གྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙ་ོསྲོང་སྱེ་ཁག་གམ་ཡང་ན་ཚངོ་རའྱི་

ལྟ་སྐུལ་དྲོ་དམ་སྱེ་ཁག་གྱིས་འགན་འཁྱི་ལས་བགྲོས་ལྟར་ཁྱིམས་འགལ་གྱི་བ་སྲོད་སྱེལ་མཚམས་

འཇྲོག་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ་དང་། བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་དང་ཁྱིམས་འགལ་ཐྲོབ་ཆ་

བཅས་གཞུང་བཞྱེས་གཏྲོང་རྒྱུ། བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་དངུལ་གངས་
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ཀྱི་ལྡབ་གཉྱིས་ཡན་ནས་ལྡབ་བཅུ་མན་གྱི་དངུལ་ཆད་ཆབས་སྦྲགས་སུ་གཅྲོད་རྒྱུ།   ཉྱེས་ཚད་ལྲོན་ན་

ཁྱིམས་ལྟར་ཉྱེས་འགན་བདའ་འདྱེད་བ་རྒྱུ།   

དྲོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་པ། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དྲོན་ཚན་སྲོ་གཅྱིག་པའྱི་གཏན་འབྱེབས་དང་

འགལ་ཏྱེ་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་སམ་ཡང་ན་སྲོད་མྱི་ཆྲོག་པའྱི་རྲོན་བྱེད་ལག་ཆ་

ཕྱིར་འཚོང་དང་། ཉྲོ་སྒྲུབ། བྱེད་སྲོད་བཅས་བྱེད་ཆྱེད་མཚམས་སྲོར་བརྡ་ཁྱབ་བཏང་བའྱི་རྱིགས་ལ།

《མཚམས་སྲོར་བརྡ་ཁྱབ་སྲོར་གྱི་ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམས་》ནང་

འཁྲོད་གཏན་འབྱེབས་ལྟར་ཆད་པ་གཅྲོད་རྒྱུ།   

དྲོན་ཚན་ང་གཅྱིག་པ། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དྲོན་ཚན་སྲོ་གཉྱིས་པའྱི་གཏན་འབྱེབས་དང་

འགལ་ཏྱེ་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་སམ་ཡང་ན་སྲོད་མྱི་ཆྲོག་པའྱི་རྲོན་བྱེད་ལག་ཆ་

ཁྱིམས་འགལ་གྱིས་ཕྱིར་འཚངོ་དང་། ཉྲོ་སྒྲུབ། བྱེད་སྲོད་བཅས་བྱེད་ཆྱེད་ཉྲོ་ཚོང་གྱི་ཞབས་ཞུ་འདྲོན་

སྲོད་བས་པའྱི་རྱིགས་ལ། རྫྲོང་རྱིམ་པ་ཡན་གྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་ཚོང་རའྱི་ལྟ་སྐུལ་དྲོ་དམ་སྱེ་

ཁག་གྱིས་ཁྱིམས་འགལ་བ་སྲོད་སྱེལ་མཚམས་འཇྲོག་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ་དང་། དུས་བཀག་ནང་ཡྲོ་བསང་

བྱེད་དུ་འཇུག་རྒྱུ། ཁྱིམས་འགལ་ཐྲོབ་ཆ་གཞུང་བཞྱེས་གཏྲོང་རྒྱུ་དང་། ཁྱིམས་འགལ་ཐྲོབ་ཆའྱི་ལྡབ་

གཉྱིས་ཡན་ནས་ལྡབ་ལྔ་མན་གྱི་དངུལ་ཆད་ཆབས་སྦྲགས་སུ་གཅྲོད་རྒྱུ། ཁྱིམས་འགལ་ཐྲོབ་ཆ་མྱེད་

མཁན་ལ་སྲོར་ཆྱིག་ཁྱི་ཡན་ནས་ལྔ་ཁྱི་མན་གྱི་དངུལ་ཆད་གཅྲོད་རྒྱུ། ཉྱེས་ཚད་ལྲོན་ན་ཁྱིམས་ལྟར་

ཉྱེས་འགན་བདའ་འདྱེད་བ་རྒྱུ།   

དྲོན་ཚན་ང་གཉྱིས་པ། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དྲོན་ཚན་སྲོ་ལྔ་པའྱི་གཏན་འབྱེབས་དང་འགལ་

ཏྱེ་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སམ་ཡང་ན་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་ཕྱིར་གཏྲོང་ནང་འདྱེན་བས་པའྱི་རྱིགས་ལ། 

འགག་སྲོ་དང་། སྱི་བདྱེ་ལས་ཁུངས། རྒྱ་མཚོའྱི་ཁྱིམས་བསྟར་སྱེ་ཁག་བཅས་ཀྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་།  

སྱིད་འཛིན་ཁྱིམས་སྲོལ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྱེལ་ཡྲོད་གཏན་འབྱེབས་གཞྱིར་བཟུང་ནས་ཆད་པ་

གཅྲོད་རྒྱུ། ཉྱེས་ཚད་ལྲོན་ན་ཁྱིམས་ལྟར་ཉྱེས་འགན་བདའ་འདྱེད་བ་རྒྱུ།  

དྲོན་ཚན་ང་གསུམ་པ། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དྲོན་ཚན་སྲོ་བདུན་པའྱི་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་



28 
 

དང་པྲོའྱི་གཏན་འབྱེབས་དང་འགལ་ཏྱེ་མངའ་ཁྲོངས་ཕྱི་རྲོལ་ནས་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རྱིགས་

རྒྱུད་ནང་འདྱེན་བས་པའྱི་རྱིགས་ལ། རྫྲོང་རྱིམ་པ་ཡན་གྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་

ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙོ་སྲོང་སྱེ་ཁག་གྱིས་ནང་དུ་དངས་པའྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་གཞུང་བཞྱེས་གཏྲོང་

རྒྱུ་དང་། སྲོར་ལྔ་ཁྱི་ཡན་ནས་ཉྱིས་འབུམ་ལྔ་ཁྱི་མན་གྱི་དངུལ་ཆད་ཆབས་སྦྲགས་སུ་གཅྲོད་རྒྱུ། ཁྱིམས་

ལྟར་ནང་འདྱེན་གྱི་རྱིམས་ནད་ཞྱིབ་བཤྱེར་མ་བས་ན།《སྲོག་ཆགས་དང་རྩྱི་ཤྱིང་ཕྱིར་གཏྲོང་ནང་

འདྱེན་གྱི་རྱིམས་ནད་ཞྱིབ་བཤྱེར་སྲོར་གྱི་ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམས་》

ནང་འཁྲོད་གཏན་འབྱེབས་ལྟར་ཆད་པ་གཅྲོད་རྒྱུ། ཉྱེས་ཚད་ལྲོན་ན་ཁྱིམས་ལྟར་ཉྱེས་འགན་བདའ་

འདྱེད་བ་རྒྱུ།   

དྲོན་ཚན་ང་བཞྱི་པ། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དྲོན་ཚན་སྲོ་བདུན་པའྱི་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་

གཉྱིས་པའྱི་གཏན་འབྱེབས་དང་འགལ་ཏྱེ་མངའ་ཁྲོངས་ཕྱི་རྲོལ་ནས་ནང་འདྱེན་བས་པའྱི་བྱེས་སྱེས་

སྲོག་ཆགས་རྱི་ཐང་དུ་གྲོད་གཏྲོང་བས་པའྱི་རྱིགས་ལ། རྫྲོང་རྱིམ་པ་ཡན་གྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་

གྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙོ་སྲོང་སྱེ་ཁག་གྱིས་དུས་བཀག་ནང་ཚུར་འཛནི་དུ་འཇུག་རྒྱུ་

དང་། སྲོར་ཆྱིག་ཁྱི་ཡན་ནས་ལྔ་ཁྱི་མན་གྱི་དངུལ་ཆད་གཅྲོད་རྒྱུ། དུས་ལས་ཡྲོལ་རུང་ཚུར་མ་བཟུང་

ན། འབྱེལ་ཡྲོད་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙ་ོསྲོང་སྱེ་ཁག་གྱིས་ཚབ་བས་ནས་ཚུར་འཛིན་

རྒྱུའམ་ཡང་ན་གནྲོད་སྲོན་ཆུང་དུ་གཏྲོང་བའྱི་བ་ཐབས་སྲོད་རྒྱུ། དྱེར་མཁྲོ་བའྱི་འགྲོ་གྲོན་དག་དུས་

བཀག་ནང་ཚུར་འཛིན་དུ་འཇུག་ཡུལ་ཕྲོགས་ཀྱིས་གཏྲོང་དགྲོས།   

དྲོན་ཚན་ང་ལྔ་པ། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དྲོན་ཚན་སྲོ་དགུ་པའྱི་ནང་གསྱེས་དྲོན་ཚན་དང་

པྲོའྱི་གཏན་འབྱེབས་དང་འགལ་ཏྱེ་འབྱེལ་ཡྲོད་ལག་ཁྱྱེར་དང་ཆྱེད་སྲོད་མཚནོ་རྟགས་སམ་ཡང་ན་

འབྱེལ་ཡྲོད་མཆན་བཀྲོད་ཡྱིག་ཆ་བཅས་རྫུན་བཟྲོ་དང་། སྒྱུར་བཟྲོ། ཉྲོ་ཚངོ་། བཤུག་སྲོད། བྲོགས་

གཏྲོང་དང་གཡར་བ་བཅས་བས་པའྱི་རྱིགས་ལ། རྫྲོང་རྱིམ་པ་ཡན་གྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་བྱེས་

སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙོ་སྲོང་སྱེ་ཁག་གྱིས་ཁྱིམས་འགལ་གྱི་ལག་ཁྱྱེར་དང་། ཆྱེད་སྲོད་མཚོན་

རྟགས།  འབྱེལ་ཡྲོད་མཆན་བཀྲོད་ཡྱིག་ཆ་དང་ཁྱིམས་འགལ་ཐྲོབ་ཆ་བཅས་གཞུང་བཞྱེས་གཏྲོང་རྒྱུ་
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དང་།  སྲོར་ལྔ་ཁྱི་ཡན་ནས་ཉྱིས་འབུམ་ལྔ་ཁྱི་མན་གྱི་དངུལ་ཆད་ཆབས་སྦྲགས་སུ་གཅྲོད་རྒྱུ། བདྱེ་

འཇགས་དྲོ་དམ་དང་འགལ་བའྱི་བ་སྲོད་ཀྱི་ཚད་ལྲོན་ན་སྱི་བདྱེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁྱིམས་ལྟར་བདྱེ་

འཇགས་དྲོ་དམ་ཐད་ཀྱི་ཆད་པ་གཅྲོད་རྒྱུ། ཉྱེས་ཚད་ལྲོན་ན་ཁྱིམས་ལྟར་ཉྱེས་འགན་བདའ་འདྱེད་བ་

རྒྱུ།   

དྲོན་ཚན་ང་དྲུག་པ། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་གཏན་འབྱེབས་ལྟར་གཞུང་བཞྱེས་བཏང་བའྱི་

དངྲོས་རྫས་དག་རྫྲོང་རྱིམ་པ་ཡན་གྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙ་ོ

སྲོང་སྱེ་ཁག་གམ་ཡང་ན་དྱེས་དབང་ཆ་སད་པའྱི་སྱེ་ཚན་གྱིས་གཏན་འབྱེབས་ལྟར་ཐག་གཅྲོད་བ་རྒྱུ།   

དྲོན་ཚན་ང་བདུན་པ། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་ནང་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་རྲོན་བ་རྱི་དྭགས་ཀྱི་རྱིན་

ཐང་དང་། བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དྱེའྱི་བཟྲོས་རྫས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་དཔྱད་དཔྲོག་བྱེད་པའྱི་ཚད་གཞྱི་

དང་བྱེད་ཐབས་ནྱི་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁྱབ་ཁང་གྱི་བྱེས་སྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྲོང་གཙ་ོསྲོང་སྱེ་ཁག་གྱིས་

གཏན་འབྱེབས་བ་རྒྱུ།  
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ལྱེའུ་ལྔ་པ།  ཞར་བྱུང་དྲོན་ཚན། 

 དྲོན་ཚན་ང་བརྒྱད་པ། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་2017ལྲོའྱི་ཟླ་1ཚེས་1ཉྱིན་ནས་ལག་ལྱེན་དུ་བསྟར་

རྒྱུ།  

 


